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Az alapszerződések határozzák meg, hogy 
melyek azok a területek, ahol az EU dönt-
het, és milyen hatásköre van. Mivel az Unió 
folyamatosan bővül, változik, a tagállamok 
időnként korszerűbb szerződésekben ál-
lapodnak meg. A Lisszaboni Szerződés a 
legfrissebb, amely a 28 tagú, 513 millió lako-
súra duzzadt, 24 hivatalos nyelvet használó 
Európai Unió működését, a tagállamok és az 
Unió hatáskörmegosztását szabályozza.

A II. világháborúban megtört országok bé-
kére és stabilitásra vágytak. A politikusok rá-
jöttek, hogy csak akkor virágozhat fel Európa, 
ha a korábban egymással háborúzó orszá-
gok összefognak és félreteszik ellentéteiket. 
Robert Schuman francia külügyminiszter 
elképzelése szerint ha a hadiipar alapját adó 
szén- és acélforrásokat Európában Franciaor-
szág és – egykori ellensége – Németország 

közösen ellenőrzik, megakadályozhatják az 
újabb háborúskodást. Schuman 1950. má-
jus 9-i beszédében nyilvánosságra hozta 
tervét, és ennek eredményeként kezdő-
dött az az összefogás, melyből a mai Euró-
pai Unió kifejlődött. 

AZ
EURÓPAI  
UNIÓ

Az Európai Unió nem hasonlítható egyetlen 
nemzetközi együttműködéshez sem: először 
fordult elő a történelemben, hogy nemzetálla-
mok döntési jogaik és önállóságuk egy részét 
közös intézmények hatáskörébe helyezték. 
Mindezt azért, mert bizonyos ügyekben haté-
konyabban lehet európai szinten dönteni. 
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Az Európai Unió  
tagállamai

1981 – Görögország

1952 – Németország, Franciaország, Olaszország, 
Belgium, Hollandia, Luxemburg

1973 – Dánia, Egyesült Királyság, Írország

2004 – Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyel-
ország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 
Szlovákia, Szlovénia

1995 – Ausztria, Finnország, Svédország 

1986 – Portugália, Spanyolország

2007 – Bulgária, Románia

2013 – Horvátország

Egyesült Királyság – 2020-ig
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7

AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ

A tökéletesség, a teljesség és az egység jel-
képe, melyet a lobogón szereplő 12 csillag 
testesít meg. Az aranysárga csillagok által 
alkotott kör az európai népek közötti szoli-
daritást és a harmóniát jelképezi.

• Tudta-e? 
Hogy a 12 csillag nem a tagállamok szá-
mára utal, hanem az egységre? A csilla-
gok száma állandó. 

AZ EURÓPAI HIMNUSZ

A dallam a Beethoven IX. szimfóniájában 
szereplő Örömóda. 

• Tudta-e? 
Ha európai himnuszként csendül fel, szö-
veg nélkül adják elő.

EURÓPA-NAP, MÁJUS 9.

Május 9-e az „EU születésnapja”. 1950-ben 
ezen a napon mondta el Robert Schuman 
francia külügyminiszter az európai országok 
közötti együttműködésről szóló beszédét. 
Ez a felszólalás volt az első lépés az Európai 
Unió létrejötte érdekében.

• Tudta-e? 
Az Európai Parlament Kapcsolattartó Iro-
dája és az Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviselete közösen minden évben 
utcafesztivált szervez Budapesten az Eu-
rópa-nap alkalmából.

Az Európa-napot Budapest mellett több vi-
déki városban is fesztivállal ünnepeljük meg 
minden évben. 
Részletek: europarl.hu 

AZ 
EURÓPAI  
UNIÓ JELKÉPEI
„Egyesülve a sokféleségben”
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AZ EURÓPAI PARLAMENT

Az Európai Parlament (EP) egyedülálló: ez 
az egyetlen olyan nemzetközi intézmény, 
melynek tagjait közvetlenül a polgárok vá-
lasztják. Az európai parlamenti képviselők 
az uniós polgárok érdekeit képviselik. 

• Tudta-e? 
Az EP felépítése hasonlít a magyar par-
lamentéhez, azonban működésük eltér 
egymástól. Az EP-képviselők – akárcsak 
nemzeti parlamentbeli kollégáik – a pol-
gárok szavazatai alapján kerülnek be a 
parlamentbe, ahol politikai nézeteik sze-
rint tömörülnek politikai csoportokba, 
más tagállamokbeli kollégáikkal együtt.

Az EP-képviselőket 5 évre választják, majd 
a tagok maguk közül jelölnek ki egy elnö-
köt két és fél évre. Az Európai Parlament-
nek nincs önálló jogalkotó hatásköre, a 
Tanáccsal együtt határozhat összeurópai 
ügyekben. 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

A Tanács a tagállamokat képviseli. Minden 
tagja a saját nemzeti érdekeiért lép fel. A na-
pirendi pontoktól függően mindig az adott 
témáért felelős miniszterek képviselik saját 
országukat, ezért Miniszterek Tanácsának is 
nevezik. Ha például a Tanács környezetvé-
delmi kérdéseket vitat meg, akkor a tagálla-
mok környezetvédelmi miniszterei vesznek 
részt az ülésen („Környezetvédelmi Tanács”).

• Tudta-e? 
Az Európai Tanács a tagállamok állam- 
és kormányfőit jelenti, ők stratégiai jelen-
tőségű kérdésekben határoznak, és rend-
szerint negyedévente üléseznek.

AZ EURÓPAI  
UNIÓ FŐBB INTÉZMÉNYEI 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

A Bizottság a nemzeti kormányoktól füg-
getlenül működik, ugyanis feladata az Unió 
egészének képviselete és érdekeinek szem 
előtt tartása. A Bizottság új európai jogsza-
bályokat javasol, és felelős azért is, hogy a 
Parlament és a Tanács döntéseit az Unió 
tagállamaiban végrehajtsák és megfelelően 
alkalmazzák (ezért „a szerződések őrének” is 
nevezik). A Bizottság testületébe – a jelen-
leg érvényes szabályok szerint – minden 
EU-ország egy biztost delegál. Új Bizott-
ságot ötévente állítanak össze, az európai 
parlamenti választásoktól számított hat hó-
napon belül.

• Tudta-e? 
A Bizottság elnökének választásakor fi-
gyelembe kell venni az európai választá-
sok eredményét.

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

A Bíróság feladata biztosítani, hogy a tör-
vények mindenkire egyformán vonatkoz-
zanak: tehát hogy az EU-jogszabályokat a 

tagállamok azonos módon értelmezzék 
és alkalmazzák. (Például a nemzeti bírósá-
gok ne hozhassanak ugyanabban az ügy-
körben eltérő határozatokat.) A Bíróság 
biztosítja továbbá, hogy az EU tagállamai 
és intézményei a törvényi előírásoknak 
megfelelően működjenek. A Bíróság tes-
tületébe minden ország egy bírót delegál.

• Tudta-e? 
Ehhez a Bírósághoz csak tagállamok és 
uniós intézmények fordulhatnak.

AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

A Számvevőszék az EU pénzügyi ellenőre. 
Ez az intézmény vizsgálja meg, hogy az 
EU az adófizetőktől származó bevételeket 
jogszerűen, gazdaságosan használta-e fel, 
és a megfelelő célra fordította-e. Az Eu-
rópai Számvevőszék testületébe minden 
tagállam egy főt delegál. 

• Tudta-e? 
A Számvevőszéknek joga van bármely, 
a közösségi alapokból részesülő szerve-
zet vagy vállalkozás könyvelését átvizs-
gálni, és ezt rendszeresen meg is teszi.
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• A vámok, melyeket az EU-n kívüli 
országoktól szednek be a tagállamok, 
az összbevételek mintegy 15,71%-át 
teszik ki.

• Az „ÁFA-forrás”, amely az egyes tag-
államok által szolgáltatott, az általuk 
behajtott hozzáadottérték-adó 1%-a, 

az összbevételek mintegy 11,86%-át 
teszi ki.

• A „GNI-forrás” (bruttó nemzeti jöve-
delem), melyet az egyes tagállamok 
adnak, a közösségi GNI-ben képviselt 
részarányuk szerint. Az összbevételek 
mintegy 71,16%-át teszi ki.

AZ EURÓPAI UNIÓ  

KÖLTSÉGVETÉSE 

GNI-forrás  
(bruttó nemzeti jöve-
delem): 71,16%

Egyéb: 
 1,27%

Vámok: 
15,71%

ÁFA-forrás: 
11,86%

Honnan folyik be a pénz a közös uniós költségvetésbe? (2018) 
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Mire költi a pénzét az EU?

AZ EU KÖLTSÉGVETÉSE, 2014–2020:
Az EU hosszú távú költségvetésének alap-
elve: kevesebből többet. Az Európai Parla-
ment azon dolgozik, hogy az elkövetkező 

hét évben a 960 milliárd eurós költségvetés 
minden centjét körültekintően költsék el 
olyan szakpolitikai célokra és programokra, 
amelyek minden európainak előnyére vál-
nak. Az EU-költségvetés 94%-át befekteté-
sekre fordítják, amely a vállalkozások és az 
emberek érdekeit szolgálja. 

Gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió
(pl. kutatás, innováció, környezetvédelem, 
közlekedés)

Fenntartható növekedés: természeti 
erőforrások
(pl. mezőgazdaság, vidékfejlesztés)

Versenyképesség a növekedésért és  
a foglalkoztatásért 
(pl. oktatás, energia, ipar)

Globális Európa
(pl. nemzetközi együttműködés, humanitárius 
segítségnyújtás)

Biztonság és uniós polgárság
(pl. migráció, élelmiszerbiztonság, kultúra)

Igazgatás

Speciális eszközök

Magyarországi adatok (2017)
Mennyivel járul hozzá Magyarország az uniós költségvetéshez?

Mennyi pénzt kap Magyarország az Európai Uniótól?

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_hu.html#hungary 

4.049,14 millió €

820,82 millió €

165,8  
mrd EUR

35,97%
34,49%

14,07%

6,82%
5,99%

2,28%

Forrás: http://www.consilium.europa.eu/hu/
press/press-releases/2018/12/11/council-endorses-
agreement-on-eu-budget-for-2019/
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Az Európai Parlament az egyetlen olyan nemzetközi intézmény a világon, 
melynek tagjait általános választójog alapján közvetlenül a polgárok 
választják. Míg a tagállamokat a Tanács, a közösségi érdekeket pedig a 
Bizottság képviseli, az Európai Parlament a polgárok hangja az európai 
döntéshozatalban. 

AZ EURÓPAI 
PARLAMENT

TÖRTÉNETE

Már 1952-ben létrejött az ún. Közgyűlés, 
melynek tagjait az akkor 6 államot egyesítő 
közösség nemzeti parlamentjeiből dele-
gálták. Ezt a testületet tekintjük az Európai 
Parlament „ősének”, melyet 1962-ben ke-
reszteltek a maival azonos nevűre. Az EP 
kezdetben csak tanácsadói és felügyeleti 
jogokat kapott, azonban befolyása egyre 
növekedett, így ma már a Tanáccsal közösen 
hoz döntéseket, és együtt fogadják el az EU 
költségvetését is. Az EP hagyja jóvá az Euró-
pai Bizottság kinevezését, és felügyeli a tes-
tület munkáját, továbbá javaslatokat tehet a 
meglévő közösségi programok módosításá-
ra, vagy újak meghozatalára. 

Az Európai Parlamentnek tehát meghatá-
rozó szerepe van azokban az európai dön-
tésekben, melyek állampolgárságtól füg-
getlenül minden európai uniós polgárra 
vonatkoznak, és mindennapjaikat befolyá-
solják. 

Mivel az Európai Parlament célja, hogy a 
jogalkotásban az európai polgárok érdeke-
it érvényesítse, ma már természetes, hogy 
közvetlenül választjuk meg tagjait. Először 
1979-ben tartottak európai parlamenti vá-
lasztásokat, az akkor kilenc országot szám-
láló közösségben. Azóta minden ötödik év-
ben az uniós polgárok közvetlenül választják 
meg az Európai Parlament képviselőit. 
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AZ EP LEGFONTOSABB HATÁSKÖREI 

Jogalkotás

Az Európai Parlament szerepe 1952 óta fo-
lyamatosan növekedett, így mára a Tanács 
társ-jogalkotójaként erős befolyása van az 
európai uniós döntéshozatalra, számos terü-
leten már nem lehet az EP nélkül döntéseket 
hozni.

• Együttdöntés
A Parlament az európai jogszabályok túlnyo-
mó többségében a Tanáccsal egyenrangú 
félként dönt. Ezt nevezzük „rendes jogalko-
tási eljárás”-nak. Elsősorban azok a döntések 
születnek ezzel az eljárással, amelyek közvet-
lenül érintik az uniós polgárok érdekeit. 

• Konzultáció
Bizonyos, úgynevezett „érzékeny kérdések-
ben”, mint például az adóügy, vagy az ipar-
politika, a Parlamentnek csak tanácsadói 
szerepe van. Ilyen esetekben a Tanácsnak 
mindenképp ki kell kérnie a Parlament véle-
ményét, de nem szükséges annak megfelelő-
en döntenie.

Közös uniós költségvetés
Az európai képviselők az Európai Bizottság 
javaslatai alapján minden évben hosszú hó-
napokon keresztül tárgyalnak a Miniszterek 
Tanácsával, hogy határozzanak az Unió kö-
vetkező évre tervezett bevételeinek és kiadá-
sainak összegéről. A Parlament hatásköre ki-
terjed arra is, hogy elutasítsa a költségvetést, 
és új tervezetet kérjen, ha úgy véli, prioritásait 
nem vették eléggé figyelembe.

A Parlament mint a Bizottság és a 
Tanács ellenőre

• A Bizottság ellenőrzése 

Az Európai Parlament dönt az Európai Bi-
zottság elnökének és tagjainak kinevezésé-
ről. A képviselők a döntés előtt ellenőrzik a 
biztosjelöltek hozzáértését, azaz meghall- 

gatások során megbizonyosodnak arról, 
hogy megfelelnek a tisztségre. Ha alkalmat-
lannak találják valamelyik jelöltet, el is uta-
síthatják a kinevezését. A Bizottságot mint 
testületet a Parlament bizalmi szavazással 
nevezi ki. Bizalmatlansági indítvány elfoga-
dásával a testületet le is mondathatja. Az 
európai biztosok rendszeresen megjelennek 
a képviselők előtt – bizottsági vagy plenáris 
üléseken –, hogy megvédjék politikájukat, 
elmagyarázzák a meghozni kívánt intézke-
déseket, és válaszoljanak a parlamenti képvi-
selők kérdéseire.

• A Tanács ellenőrzése 

Az Európai Parlament bizonyos mértékben 
a Tanács tevékenységét is ellenőrzi. A Tanács 
elnöksége rendszeresen találkozik az Európai 
Parlament képviselőcsoportjainak elnökeivel, 
illetve megjelenik a plenáris ülésen, hogy is-
mertesse a Tanács programját, számot ad-
jon az eredményekről, és vitát folytasson a 
képviselőkkel. Az elnökség gyakran a parla-
menti bizottságok ülésein is részt vesz. Min-
den egyes európai csúcstalálkozó (Európai 
Tanács) elején a Parlament elnöke is ismerteti 
saját stratégiai ajánlásait.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZÉKHELYEI

Az Európai Parlament egyik különlegessége, 
hogy három városban folytatja munkáját: 
Strasbourgban, Brüsszelben és Luxembour-
gban.

Az EP hivatalos székhelye a franciaországi 
Strasbourgban van, ahol havonta tartanak 
plenáris üléseket az európai képviselők. A 
parlamenti munka legnagyobb része Brüsz-
szelben zajlik, így a hivatali szervezet zöme 
is itt látja el feladatait, és csak a plenáris ülé-
sek idejére utaznak a képviselőkkel együtt 
Strasbourgba. A Parlament háttérmunkájáért 
felelős Főtitkárság székhelye egy harmadik 
helyen, Luxembourgban található. 
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Az Európai Parlament nemcsak törvényalkotással foglalkozik, az ér-
tékekre is szeretné felhívni a figyelmet. Minden évben négy díjat 
adományoz az emberi jogok védelme, a filmművészet, az ifjúsági 
projektek, valamint a polgárság értékeinek felmutatása terén. 

AZ 
EP DÍJAI
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A díj névadója, Andrej Dimitrijevics Szaha-
rov (1921–1989) orosz fizikus egész életében 
tevékenyen harcolt a politikai elnyomás ál-
dozatai és az emberi jogok védelme érdeké-
ben. 1975-ben Nobel-békedíjjal jutalmazták 
erőfeszítéseit. Szaharov soha nem titkolta a 

Szovjetunió politikája elleni kifogásait, így 
1980-ban hat évre száműzték. Visszatérve 
haláláig folytatta a harcot az emberi jogok 
érvényesüléséért. 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize

SZAHAROV-DÍJ
A GONDOLAT SZABADSÁGÁÉRT
Az Európai Parlament Andrej Dimitrijevics Szaharovról nevezte el az 
1988-ban alapított díját, mellyel azokat a kivételes személyeket vagy 
csoportokat tünteti ki minden évben, akik az emberi jogokat, a de-
mokráciát és a szólásszabadságot védik, továbbá az egész világon 
küzdenek az intolerancia és az elnyomás ellen.
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LUX FILMDÍJ – 

AZ EURÓPAI  
FILMEK DÍJA

A díj célja, hogy az Európai Unió- 
ban mindenki számára a saját 
nyelvén legyen elérhető egy-egy 
kiemelkedő filmalkotás, ezzel is 
segítve az európai filmek mind 
szélesebb körű megismerését.

Pedro Almodóvar, Fatih Akin és Hajdu Sza-
bolcs csak néhány rendező azok közül, akik-
nek filmjeire Európa-szerte kíváncsiak az em-
berek, azonban az Unió nyelvi sokszínűsége 
miatt bemutatásuk nehézkessé válhat. A LUX 

filmdíj megadja azt a ritka lehetőséget há-
rom európai filmnek, hogy biztosítja a filmek 
feliratozását (az EU 24 hivatalos nyelvén), és 
tagországonként egy-egy kópiát.  
www.luxprize.eu
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A 2008-ban alapított Európai Ifjúsági Nagy 
Károly-díjat fiatalok olyan projektjeinek ítéli 
oda az EP évente, amelyek elősegítik a köl-
csönös megértést, közös európai azonos-
ságtudat kialakulását, és gyakorlati példát 
mutatnak európaiak közösségként való 
együttélésére. 

Az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjra pályáz-
hat bármely olyan fiatal vagy ifjúsági cso-
port, melynek tagjai 16 és 30 év közöttiek, és 
akik az Európai Unió valamelyik tagországá-
nak állampolgárai. A három legjobb projekt 
pénzjutalomban is részesül. 
http://www.europarl.europa.eu

A 2008-ban alapított Európai Polgár díjjal 
olyan kivételes teljesítményt nyújtó szemé-
lyeket díjaz az Európai Parlament, akik hoz-
zájárultak a közös megértés, a polgárok és 
a tagállamok közötti szorosabb integráció 
előmozdításához, vagy az EU értékeinek 
képviseletére hivatott programokat alakíta-
nak ki. 

A díjra európai parlamenti képviselők ma-
gánszemélyeket és szervezeteket jelölhet-
nek. A jelöléseket az EP-képviselőkből álló 
nemzeti zsűrik rangsorolják, majd az Euró-
pai Parlament elnökének vezetésével ülése-
ző Kancellária dönt a díjazottakról.

http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/
az-on-szolgalabatan/dijak.html

EURÓPAI IFJÚSÁGI NAGY KÁROLY-DÍJ

EURÓPAI POLGÁR DÍJ
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AZ EURÓPAI PARLAMENT 
KÉPVISELŐI

Európa lakosai az európai par-
lamenti képviselőkön keresztül 
hatással vannak az uniós dön-
téshozatalra.
Jelenleg 751 képviselő munkálkodik azon, 
hogy az európai döntések megfeleljenek 
az állampolgárok érdekeinek (az Egyesült 
Királyság kilépését követően 705 tagú lesz 
a testület). Az egyes tagállamokban meg-
választott képviselők politikai hovatartozás 

szerint alkotnak csoportokat, és közös erővel 
lépnek fel az európai polgárok érdekeiért. 
Jelenleg 7 képviselőcsoport van az 
Európai Parlamentben. Az egyik képviselő-
csoporthoz sem tartozók a független kép-
viselők. A képviselőcsoportok saját admi-
nisztrációval, a képviselők pedig parlamenti 
asszisztensekkel rendelkeznek.
Szeretne többet tudni az EP-képviselők 
munkájáról? 
http://epfacebook.eu/kepviselok 
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TAGÁLLAM KÉPVISELŐK 
SZÁMA

  Belgium 21

  Bulgária 17

  Csehország 21

  Dánia 13

  Németország 96

  Észtország 6

TAGÁLLAM KÉPVISELŐK 
SZÁMA

  Írország 11

  Görögország 21

  Spanyolország 54

  Franciaország 74

  Horvátország 11

  Olaszország 73

TAGÁLLAM KÉPVISELŐK 
SZÁMA

  Ciprus 6

  Lettország 8

  Litvánia 11

  Luxemburg 6

  Magyarország 21

  Málta 6

TAGÁLLAM KÉPVISELŐK 
SZÁMA

  Hollandia 26

  Ausztria 18

  Lengyelország 51

  Portugália 21

  Románia 32

  Szlovénia 8

TAGÁLLAM KÉPVISELŐK 
SZÁMA

  Szlovákia 13

  Finnország 13

  Svédország 20

  Egyesült Királyság 73

  EU 751

european people’s party

epp Európai Néppárt  
(Kereszténydemokraták) 
képviselőcsoport

Szocialisták és Demokraták 
Progresszív Szövetsége az 
Európai Parlamentben  
képviselőcsoport

Renew Europe Group

Európai Konzervatívok és 
Reformerek  
képviselőcsoport

Zöldek/Európai Szabad  
Szövetség képviselőcsoport

Egységes Európai Baloldal/
Északi Zöld Baloldal  
képviselőcsoport

Identitás és Demokrácia 
képviselőcsoport
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2.2. AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

• A képviselők

 Európa lakosai az Európai Parlament 
képviselőin keresztül hatással lehetnek 
az uniós döntéshozatalra. Ötévente 
minden polgár megszavazhatja, hogy 
saját országában kit tart arra alkalmas-
nak, hogy európai színtéren harcoljon 
az érdekeiért. Az egyes tagálla mokban 
megválasztott képviselők politikai hova-
tartozás szerint alkotnak csoportokat, 
és közös erővel lépnek fel az európai 
polgárok érdekeiért.

 Jelenleg 751 képviselő mun kál kodik azon, 
hogy az európai döntések az állampolgár-
ok érdekeinek megfelelően alakuljanak.  

   Az európai képviselők idejük nagy ré-
szét Brüsszelben töltik, azonban havon-
ta egyszer a parlamenti ülések idejére 
Strasbourgba utaznak. Az üléseken a 
képviselők politikai – és nem nemzeti – ho-
vatartozásuk szerint alkotnak csoportokat. 
Jelenleg 8 képviselőcsoport van az Európai 
Parlamentben. Az egyik képviselőcso-
porthoz sem tartozók a független 
képviselők. A képviselőcsoportok saját 
személyzettel, a képviselők pedig parla-
menti asszisztensekkel rendelkeznek. 

A képviselőcsoportok listája:

1.  Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)

Képviselőcsoport (EPP)

2.  Az Európai Szocialisták és Demokraták

Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja (S&D)

3.  Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért

Képviselőcsoport (ALDE)

4.  A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség

Képviselőcsoportja (Greens/EFA)

5.  Európai Konzervatívok és ReformerektKépviselőcsoport (ECR)

6.  Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld

Baloldal Képviselőcsoportja (GUE/NGL)

7.  A Szabadság és  
Európája képvisel

KözvetlentDemokrácia
őcsoport

(EFDD)

8. Független képviselők ( NI )

A képviselőcsoportok listája:

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)   (EPP)
Képviselőcsoport

Az Európai Szocialisták és Demokraták   (S&D)
Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  (ALDE)
Képviselőcsoport

A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség    (Greens/EFA)
Képviselőcsoportja

Európai Konzervatívok és ReformerektKépviselőcsoport (ECR)

Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld  (GUE/NGL)
Baloldal Képviselőcsoportja

A Szabadság és KözvetlentDemokrácia   (EFDD)
Európája képviselő csoport

Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport  (ENF)

Független képviselők     (NI) független képviselők

european people’s party

epp

 November 21, 2019 11:50:50
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képviselőcsoport
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képviselőcsoport

Renew Europe Group
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képviselőcsoport

Zöldek/Európai Szabad 
Szövetség képviselőcsoport

Egységes Európai Baloldal/
Északi Zöld Baloldal 
képviselőcsoport

Identitás és Demokrácia 
képviselőcsoport
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european people’s party

epp
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Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) (EPP) képviselőcsoport

Szocialisták és Demokraták (S&D) Progresszív Szövetsége az  
Európai Parlamentben képviselőcsoport

Renew Europe Group

Zöldek/ Európai Szabad Szövetség csoport

Identitás és Demokrácia képviselőcsoport

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport (ECR)

Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld (GUE/NGL) Baloldal 
képviselőcsoportja

Független képviselők

A KÉPVISELŐCSOPORTOK LISTÁJA:

Az Európai Parlament két és fél évre, azaz 
egy parlamenti ciklus felére választja meg 
elnökét. A tisztség megújítható, így hosz-
szabb ideig is elláthatja az elnöki feladato-

kat ugyanazon képviselő. Az elnök képviseli 
az Európai Parlamentet külső kapcsolatai- 
ban és a többi közösségi intézmény felé.

european people’s party

epp
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE
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Az európai választásokon minden válasz-
tókorú uniós polgár a lakóhelye szerinti 
országban, állampolgárságától függetlenül 
választhat és választható (Magyarországon 
a 18. életév betöltésével).

Az európai parlamenti választásnak nincs 
egységes rendszere, minden ország saját 
választási szabályai szerint jár el.

Magyarországon az európai parlamenti vá-
lasztás arányos választási rendszerben, listás 
szavazással történik. Magyarország területe 
egyetlen választókerületet alkot, ahonnan 
21 magyar európai parlamenti képviselőt 
választunk. A választásokon bármely tag-
államban leadhatja voksát minden uniós 
polgár, aki az adott tagország területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és jelzi 
szavazási szándékát.

• Az egyfordulós választáson csak jelölt-
listás pártok indulnak. A listán a jelöltek 
a párt által meghatározott sorrendben 
szerepelnek. 

• A választópolgárok érvényesen csak 
egyetlen pártlistára szavazhatnak, a lis-
tán belül a jelöltek sorrendjét nem változ-
tathatják meg.

• Az öt százalékot elért listák közül a le-
adott szavazatok arányában osztják ki a 
mandátumokat.

• Az európai képviselői mandátum öt évre 
szól. 

AZ EURÓPAI 
VÁLASZTÁSOK

Az európai parlamenti képviselők közvetlenül 
az uniós polgárokat képviselik. Ezért ötévente, 
egy időben minden tagállamban európai vá-
lasztásokat tartanak, ahol a polgárok saját or-
száguk EP-képviselőire szavazhatnak. 

MAGYARORSZÁG EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐI, 2019–2024
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Demokratikus Koalíció

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, tag  
Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság, tag
Külügyi Bizottság, póttag

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 10G242 60, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
E-mail: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu
Telefonszám: 0032 2 28 45318

Ara-Kovács Attila
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Kulturális és Oktatási Bizottság, alelnök
Külügyi Bizottság, póttag

Bocskor Andrea

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E218  60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: andrea.bocskor@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45829

Momentum

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, tag
Költségvetési Ellenőrző Bizottság, póttag
Regionális Fejlesztési Bizottság, póttag

Cseh Katalin

Parlement européen, Bât. Willy Brandt 03M083 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles 
E-mail: katalin.cseh@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45821

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, tag 
Külügyi Bizottság, póttag

european people’s party

epp

Deli Andor

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E258 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: andor.deli@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45360

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Költségvetési Ellenőrző Bizottság, alelnök
Regionális Fejlesztési Bizottság, tag
Költségvetési Bizottság, póttag

Deutsch Tamás

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E134 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: tamas.deutsch@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45156european people’s party

epp

european people’s party

epp
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Demokratikus Koalíció

Európai Parlament, alelnök
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, tag
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, póttag

Dobrev Klára

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 10G130 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: klara.dobrev@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45121

Momentum

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, tag 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag

Donáth Anna Júlia

Parlement européen, Bât. Willy Brandt 03M081 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: anna.donath@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45788

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság, alelnök
Külügyi Bizottság, tag
Alkotmányügyi Bizottság, póttag

Gál Kinga

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E116 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: kinga.gal@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45599

european people’s party

epp

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Külügyi Bizottság, tag 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, póttag
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2.2. AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

• A képviselők

 Európa lakosai az Európai Parlament 
képviselőin keresztül hatással lehetnek 
az uniós döntéshozatalra. Ötévente 
minden polgár megszavazhatja, hogy 
saját országában kit tart arra alkalmas-
nak, hogy európai színtéren harcoljon 
az érdekeiért. Az egyes tagálla mokban 
megválasztott képviselők politikai hova-
tartozás szerint alkotnak csoportokat, 
és közös erővel lépnek fel az európai 
polgárok érdekeiért.

 Jelenleg 751 képviselő mun kál kodik azon, 
hogy az európai döntések az állampolgár-
ok érdekeinek megfelelően alakuljanak.  

   Az európai képviselők idejük nagy ré-
szét Brüsszelben töltik, azonban havon-
ta egyszer a parlamenti ülések idejére 
Strasbourgba utaznak. Az üléseken a 
képviselők politikai – és nem nemzeti – ho-
vatartozásuk szerint alkotnak csoportokat. 
Jelenleg 8 képviselőcsoport van az Európai 
Parlamentben. Az egyik képviselőcso-
porthoz sem tartozók a független 
képviselők. A képviselőcsoportok saját 
személyzettel, a képviselők pedig parla-
menti asszisztensekkel rendelkeznek. 

A képviselőcsoportok listája:

1.  Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)

Képviselőcsoport (EPP)

2.  Az Európai Szocialisták és Demokraták

Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja (S&D)

3.  Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért

Képviselőcsoport (ALDE)

4.  A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség

Képviselőcsoportja (Greens/EFA)

5.  Európai Konzervatívok és ReformerektKépviselőcsoport (ECR)

6.  Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld

Baloldal Képviselőcsoportja (GUE/NGL)

7.  A Szabadság és  
Európája képvisel

KözvetlentDemokrácia
őcsoport

(EFDD)

8. Független képviselők ( NI )

A képviselőcsoportok listája:

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)   (EPP)
Képviselőcsoport

Az Európai Szocialisták és Demokraták   (S&D)
Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  (ALDE)
Képviselőcsoport

A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség    (Greens/EFA)
Képviselőcsoportja

Európai Konzervatívok és ReformerektKépviselőcsoport (ECR)

Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld  (GUE/NGL)
Baloldal Képviselőcsoportja

A Szabadság és KözvetlentDemokrácia   (EFDD)
Európája képviselő csoport

Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport  (ENF)

Független képviselők     (NI)

Gyöngyösi Márton

Parlement européen, Bât. Paul-Henri Spaak 07B061 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: marton.gyongyosi@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 4534422
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, tag
Gazdasági és Monetáris Bizottság, tag

Győri Enikő

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E242 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: eniko.gyori@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45352

european people’s party

epp

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, tag
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, póttag

Gyürk András

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E103 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: andras.gyurk@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45727european people’s party

epp

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, tag
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, póttag
Halászati Bizottság, póttag 

Hidvéghi Balázs

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E146 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: balazs.hidveghi@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45257

european people’s party

epp

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Fejlesztési Bizottság, tag 
Emberi Jogi Albizottság, tag

Hölvényi György

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E115 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: gyorgy.holvenyi@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45197european people’s party

epp
23
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Európai Parlament, alelnök
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, tag
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, póttag

Járóka Lívia

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E259 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles 
E-mail: livia.jaroka@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45544

european people’s party

epp

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, tag
Petíciós Bizottság, póttag

Kósa Ádám

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E254 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: adam.kosa@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45208

european people’s party

epp

Demokratikus Koalíció

Gazdasági és Monetáris Bizottság, tag
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, póttag

Molnár Csaba

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 10G146 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: csaba.molnar@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45571

Demokratikus Koalíció

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, tag 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság, póttag
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, póttag

Rónai Sándor

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 10G154 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: sandor.ronai@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 4565724
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Jogi Bizottság, tag

Szájer József

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E108 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: jozsef.szajer@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45871

european people’s party

epp

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, tag
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, póttag
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, póttag

Tóth Edina

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E153 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: edina.toth@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45602european people’s party

epp

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Alkotmányügyi Bizottság, tag
Külügyi Bizottság, póttag

Trócsányi László

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 12E154 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45832

european people’s party

epp

Magyar Szocialista Párt

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, alelnök
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, póttag

Ujhelyi István

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 10G246 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles
E-mail: istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu
Telefonszám 0032 2 28 45649 25
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HASZNOS INFORMÁCIÓK, 
KAPCSOLAT
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AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ITTHON – AZ EURÓPAI 
PARLAMENT MAGYAROR-
SZÁGI KAPCSOLATTARTÓ 
IRODÁJA
Az Európai Parlament valamennyi uniós 
tagállam fővárosában – így Budapesten 
is – működtet egy kapcsolattartó irodát, 
amelynek a lakosság, illetve a sajtó lehető 
legszélesebb körű tájékoztatása a feladata. 
Ez a kérdések megválaszolásán túl jelenti az 
Európai Parlamentről szóló tájékoztató anya-
gok terjesztését, szemináriumok és találko-
zók szervezését, és igény esetén az EP-kép-
viselőkkel történő kapcsolatfelvételt is. Az 
irodák kapcsolatot tartanak az országos és 
helyi hatóságokkal, illetve a civil társadalom 
képviselőivel, és eseményeket is rendeznek 
(például Európa-napi fesztiválok, konferen-
ciák, civil szervezeteknek tartott előadások, 
diákok számára szervezett vetélkedők és 
programok). Az irodák központi szerepet ját-
szanak a középiskolásoknak szóló Euroscola 
és EP Nagykövet Iskola program lebonyolítá-
sában is, melynek keretében minden évben 
kb. 300 magyar diák látogathat el az Európai 
Parlamentbe, Strasbourgba. 

Az Európai Parlament  
Magyarországi  
Kapcsolattartó Irodájának  
elérhetőségei:

H–1024 Budapest, Lövőház u. 35.

Tel.: +36 / 1 411 3540, fax: +36 / 1 411 3560
E-mail: epbudapest@europarl.europa.eu

Internet: europarl.hu

facebook.com/EuropaiParlament
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PETÍCIÓK AZ EURÓPAI 
PARLAMENTHEZ
Minden évben több mint ezer petíció érkezik 
az Európai Parlamenthez a legkülönfélébb 
témákban, a környezetvédelemtől az unió 
területén történő munkavállalással kapcsola-
tos panaszokig. A petíciók felhívják az Euró-
pai Parlament figyelmét azokra az esetekre, 
amelyekben egy tagállam, egy helyi hatóság 
vagy más intézmény az európai polgár jogait 
megsértve jár el. A petíció lehet panasz, ké-
relem vagy az EU-s jogszabályok alkalmazá-
sával kapcsolatos megfigyelés. Tartalmazhat 
felkérést is arra vonatkozóan, hogy az Euró-
pai Parlament milyen álláspontot foglaljon el 
egy bizonyos kérdésben. A petíció tárgya az 
Európai Unió hatáskörébe tartozó témá-
ra kell hogy vonatkozzon.

Ki nyújthat be petíciót?
Petíció benyújtására jogosult:

• az Európai Unió polgára,

• az Európai Unió egyik tagállamának 
állandó lakosa,

• az Európai Unió egyik tagállamában 
székhellyel rendelkező társaság, szervezet 
vagy egyesület (természetes vagy jogi 
személy) tagja.

Milyen nyelven lehet a petíciót 
benyújtani?

A petíciót az Európai Unió hivatalos nyel-
veinek egyikén, írásban kell megfogal-
mazni. Tehát a petíció magyar nyelven is 
benyújtható.

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu/
registration/register

H
A

SZ
N

O
S 

IN
FO

RM
Á

CI
Ó

K

28

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu/registration/register
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu/registration/register


Az Európai Ombudsmanhoz hivatali visz-
szásságok miatt lehet fordulni, például ha 
valamelyik uniós intézmény nem megfele-
lő módon járt el az ügyintézés során, vagy 
hátrányos megkülönböztetésben részesít 
valakit, esetleg nem válaszol időben, vagy 
nem ad ki bizonyos információkat. Az Euró-
pai Ombudsmanhoz benyújtott panaszok 
minden esetben az EU intézményeihez 
kapcsolódnak; az országos, megyei vagy 
városi ügyintézés során tapasztalt sérelmek 
nem a nemzetközi szervre tartoznak. 

Ki fordulhat az Európai Ombuds-
manhoz?

•  az Európai Unió polgára,

•  az Európai Unió egyik tagállamának 
állandó lakosa,

•  az Európai Unió egyik tagállamában 
székhellyel rendelkező társaság, szer-
vezet vagy egyesület.

Milyen nyelven lehet panaszt 
benyújtani?

A panaszt az Európai Unió hivatalos nyelvei- 
nek egyikén, írásban kell megfogalmazni. 
Tehát a panasz magyar nyelven is benyújt-
ható. 
https://www.ombudsman.europa.eu

AZ EMBERI JOGOK  
EURÓPAI BÍRÓSÁGA
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szaba-
don és biztonságban éljen, ahhoz, hogy 
kialakítsa saját véleményét, és azt elmond-
hassa bárkinek. Jogunk van ügyeink tisz-
tességes megtárgyalásához. Senki nem 
bonthatja fel leveleinket, nem jöhet be laká-
sunkba engedély nélkül, és senki nem tart-
hat minket ok nélkül fogságban.

Ezen jogok érvényesüléséért az Emberi Jo-
gok Európai Bírósága felelős, melynek szék-
helye Strasbourgban van. Ha ugyanazon 
emberi jogi sérelem miatt az ENSZ Emberi 
Jogi Bizottságához korábban már panaszt 
nyújtottak be, a Bíróság azt nem fogja újra 
megvizsgálni. 

• Tudta-e? 
A Bíróság nem az Európai Unióhoz  tar-
tozik, az Európa Tanács (nem az Európai 
Tanács) hozta létre. Az Európa Tanács 47 
tagállama erősítette meg az emberi jogok 
és az alapvető szabadságjogok védelmé-
ről szóló Egyezményt. 

Ki fordulhat az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához?

Magánszemély és jogi személy is fordulhat 
kérelemmel az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságához, még az sem szükséges, hogy a 
kérelmező az Európa Tanács valamely tag-
államának állampolgára legyen.
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
HUN.pdf

Milyen nyelven lehet kérelmet 
benyújtani?

• A kérelem megfogalmazható a Bíróság 
valamelyik hivatalos nyelvén (angolul 
vagy franciául), vagy valamely olyan 
állam hivatalos nyelvén is, amely 
megerősítette az Egyezményt (tehát 
magyarul is).

AZ EURÓPAI OMBUDSMAN
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• A Hivatal a levelezés túlnyomó részét 
azonban angol vagy francia nyelven 
bonyolítja. 

•  Kérheti azt is, hogy az eljárás során 
végig anyanyelvét használhassa, de 
ennek engedélyezéséről a Bíróság 
dönt.

The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 STRASBOURG CEDEX

EURÓPA ÖNÖKÉRT  
TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
Költözik Európán belül, és kíváncsi a jogaira? 
Nehézségei támadtak az autója regisztrá-
ciójával vagy a társadalombiztosítási szol-
gáltatások elérésével egy másik EU-tagor-
szágban? Az Európa Önökért Tanácsadó 
Szolgálat azoknak az uniós polgároknak 
nyújt díjmentes segítséget és tanácsokat, 
akik Európán belül „mobilitási” akadályok-
kal találkoznak. Több nyelven beszélő jogi 
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szakértők adnak személyre szabott, objektív 
és gyors válaszokat. A szakértők közérthető 
nyelven magyarázzák el a vonatkozó szabá-
lyokat. Az állampolgárt azon szervezethez 
irányítják, amelyik a legnagyobb segítséget 
tudja adni a probléma megoldásához. Taná-
csot adnak abban, hogy az állampolgárok 
hogyan érvényesíthetik jogaikat és kaphat-
nak jogorvoslatot.
Kérdéseit a következő oldalról küldheti el az 
Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatnak: 

https://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm

KÉRDEZD AZ EP-t! 
Hogyan vállalhatok munkát az Európai Par-
lamentnél? Csak diákok pályázhatnak az Eu-
rópai Ifjúsági Nagy Károly-díjra? Kinek nyújt-
hatok be petíciót? Ki lehet EP-képviselő?

Számos olyan kérdés merülhet fel Önben 
az Európai Unió tevékenységével kapcsolat-
ban, melyre szeretne választ kapni, de nem 
tudja, hogy kihez forduljon. Nemcsak tájé-
koztatást kérhet, hanem az EP hatáskörébe 
tartozó témákkal kapcsolatos javaslatokat, 
megjegyzéseket is küldhet a Szolgálatnak.

Ha kérdése nem az EP illetékességi köré-
be tartozik, az EP tájékoztatást adhat arról, 
hogy mely hatósághoz forduljon. Az EU 

bármely hivatalos nyelvén, tehát magyarul 
is fordulhat az EP-hez.
A tájékoztatási szolgálathoz elektronikus űr-
lap kitöltésével fordulhat: 

https://www.secure.europarl.europa.eu/
atyourservice/hu/askEP.html

EURÓPA PONT TÁJÉKOZ-
TATÓ SZOLGÁLAT ÉS AZ 
EU CIVIL INFORMÁCIÓS 
PONT 
Az Európai Bizottság Magyarországi Képvi-
seletének és az Európai Parlament Kapcso-
lattartó Irodájának közös tájékoztató szol-
gálata, valamint a civil információs pont az 
Európai Unió Házának földszintjén, az Euró-
pa Pontban működik.

Az Európa Pont Tájékoztató Szolgálat leg-
fontosabb célja, hogy személyre szabott 
információkkal, rendezvényekkel közelebb 
hozza a polgárokhoz az Európai Uniót és az 
azzal kapcsolatos ügyeket. 

• Állandó szolgáltatások:
– Személyes tájékoztató szolgálat az 
Európai Uniót érintő témákban (szemé-
lyesen, a helyszínen, telefonon, illetve az 
euinfo@eu.hu e-mail címen).
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– Civil szervezetek számára tájékozta-
tás az uniós pályázati lehetőségekről 
(civilinfo@eu.hu).
– Találkozóhely ingyenes WIFI-hozzáfé-
réssel.
– Szakkönyvtár, több mint 3400 szak-
könyvvel és kiadvánnyal, valamint 
számos újonnan megjelent külföldi 
szakirodalommal.
– Ingyenesen elvihető tájékoztató kiad-
ványok változatos témákban.
– Gyermeksarok sok játékkal, minden 
korosztálynak.

• Nyitva tartás:
hétköznap 9:00–18:00, illetve a nyilvános 
rendezvények idején.

EUROPE DIRECT
Mindenkit más kérdések foglalkoztatnak 
az EU-val kapcsolatban. Diákként a külföldi 
ösztöndíjakról, pályázati lehetőségekről sze-
retnénk tudni. Pályakezdőként a gyakornoki 
vagy önkéntes munkák érdekelhetik. Vállal-
kozóként a támogatások, szabályok isme-
rete fontos számunkra. De lehet, hogy Ön 
egészen másra kíváncsi az Európai Unióval 
kapcsolatban. A Europe Direct információs 
központ olyan szolgáltatás, amely segít vá-
laszt találni az EU-val kapcsolatos kérdéseire 
az EU bármely hivatalos nyelvén. Az általá-
nos kérdésekre azonnali választ küld, az ösz-
szetettebb kérdésekkel kapcsolatban pedig 

a legjobb információforráshoz kalauzolja el 
Önt.

TELEFONON ÉS ONLINE
Telefonszám: 00 800 6 7 8 9 10 11
• a 28 tagállam bármelyikéből hívható nyit-

vatartási időben, ingyenesen, az EU bár-
mely hivatalos nyelvén (magyarul is)

• hétköznap közép-európai idő szerint 9.00-
től 18.00-ig

www.europedirect.hu

SZEMÉLYESEN
Az ország 20 pontján találhatók Europe Di-
rect irodák, melyek pontos címe  és elérhe-
tősége a következő oldalon található:
www.europedirect.hu

EU BOOKSHOP 
Az Európai Unió színes kiadványai sok-sok 
hasznos, érdekes és fontos információt tar-
talmaznak az EU-val kapcsolatban gyerekek 
vagy újságírók számára is.  

Az európai intézmények, ügynökségek és 
egyéb szervek által készített kiadványok 
nemcsak nyomtatva, hanem virtuális for-
mában az interneten is hozzáférhetők az 
EU-könyvesbolton keresztül. 

A PDF formátumú kiadványok ingyenesen 
letölthetők. Ha nem találja az Önt érdeklő 
dokumentumot, a „PDF on request” funk-
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ció segítségével értesítést kérhet arról, mi-
kor kerül fel a weboldalra az adott kiadvány 
PDF-változata.

• Beszerezhető az eredeti kiadvány is?

Az ingyenes kiadványokat – a készlet erejé-
ig – egy példányban meg is rendelheti. Ha 
fizetős kiadványokat rendel, megrendelését 
az értékesítési pontok egyikéhez továbbítják.

https://publications.europa.eu/en/home

DOKUMENTUMOK 
Érdeklik az európai képviselők tevékenysé-
gével kapcsolatos dokumentumok? Szíve-
sen olvasná az EP hírleveleit? Visszakeresne 
egy, a weblapon megjelent korábbi cikket? 
Ma már szinte bármelyik dokumentum egy-
szerűen és gyorsan elérhető az Európai Par-
lament dokumentumtárán keresztül. 
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/
simpleSearchHome.htm

JOGALKOTÁS
EUR-Lex: Az EUR-Lex oldalán megtekintheti 
az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektro-
nikus kiadását, valamint ingyenesen hozzá-
férhet az Európai Unió joganyagához.
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

PreLex: A PreLex az intézményközi eljárások 
adatbázisa, amelynek segítségével követhe-
tővé válnak a Bizottság és a többi intézmény 
közötti döntéshozatali folyamatok főbb sza-
kaszai. A PreLex tartalmazza a Tanácsnak 
vagy az Európai Parlamentnek átadott ösz-
szes bizottsági javaslatot és közleményt.
http://ec.europa.eu/prelex/

Az Európai Parlament jogalkotási figyelője 
(OEIL): Az OEIL az Európai Parlament adat-
bázisa, amelyen az EU döntéshozatali fo-
lyamatainak összefoglalása is megtalálható. 
Ez elsősorban az intézményközi jogalkotási 
tevékenység, valamint a parlamenti bizott-
ságok és a plenáris ülés nyomon követését 
teszi lehetővé. Az OEIL-en az eljárás minden 
lépése és az EP által készített valamennyi do-
kumentum teljes szövege hozzáférhető.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/
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KÖZBESZERZÉS
TED (Tenders Electronic Daily): A TED a Hiva-
talos Lap mellékletének internetes változa-
ta. Itt tájékozódhat az európai intézmények 
által meghirdetett ajánlattételi felhívásokról.
http://ted.europa.eu/ 

AZ EP TESTKÖZELBŐL 
– LÁTOGATÁS A PARLA-
MENTBEN 
Az Európai Parlament hivatalos székhelye 
Strasbourgban (Franciaország) van, de a 
munka javát Brüsszelben végzik. Rengeteg 
itt a látnivaló, és az ülésterembe vagy a Par-
lamentárium látogatóközpontba tett láto-
gatás során betekintést nyerhet az Európai 
Parlament működésébe és megismerheti, 
mit tesz a Parlament az Európai Unió pol-
gáraiért.

Minden túra és tájékoztató ingyenes, ráadá-
sul a legtöbb az Európai Unió mind a 24 hi-
vatalos nyelvén elérhető! 
http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu/ 

STATION EUROPE

A Station Europe tökéletes kiindulópont az 
Európai Parlament és az uniós negyed épü-
leteinek meglátogatására. A brüsszeli „Lu-
xembourg” vasútállomás régi épületében 

– az EP-vel szemben – kialakításra került Sta-
tion Europe elkalauzolja a látogatót az eu-
rópai parlamenti negyed látnivalói között.  
A szervezett csoportok a számukra kialakí-
tott fogadóponton keresztül érkezhetnek, 
ahol biztosítva van a busz utasainak le- és 
felszállása. 

További információ: visit@ep.europa.eu 

PARLAMENTÁRIUM

A Parlamentáriumban soha nem látott 
újszerű megközelítésben fedezheti fel 
az Európai Parlamentet. A megnyitását 
követő öt év alatt a Parlamentáriumban 
közel kétmillió ember fordult meg. A di-
namikus multimédiás bemutatókon ke-
resztül magyarul is elérhető a teljes kiál-
lítási anyag. Gyermekek számára külön 
túra és kincsvadászat is rendelkezésre áll.  
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A diákcsoportok egy speciális szerepjá-
ték keretében is kipróbálhatják, milyen 
európai parlamenti képviselőnek lenni.  
A Parlamentárium mindennap nyitva van 
(hétfő délelőtt zárva), bővebb információ: 
http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu/brüsszel/
parlamentárium

AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEM HÁZA

Mi jut elsőnek eszébe, ha az európai tör-
ténelemre gondol? Egy esemény? Egy 
személyiség? Egy helyszín? Vagy valami 
teljesen más? Az Európai Történelem Háza 
a látogatóknak különböző nézőpontokból 
mutatja be Európa történelmét. A múzeum 
mindenki előtt nyitva áll: a pillanatnyi ér-
deklődés vezérelte látogató előtt éppúgy, 
mint a történelem iránt rajongók számára. 
A kiállítások, események és az állandó gyűj-
temény alkotja a közös európai emlékezet 
tárházát. Az Európai Történelem Háza a 
felfedezés, a személyes szerepvállalás és az 
élményszerzés tanulótereként segít a  kon-
tinens múltjának, jelenének és jövőjének 
megismerésében.

Információ és csoportok bejelentkezése: 
historia@ep.europa.eu

AZ ÜLÉSTEREM
Az egyéni látogatók multimédiás vezetés-
sel, saját tempójukban tehetnek látogatást 
az ülésteremben. Felkészült előadóink a 
heti tájékoztatók alkalmával részletesebb 
tájékoztatást nyújtanak. Előzetes foglalás 

nem szükséges. Egyéb csoportokat az Eu-
rópai Parlamentben dolgozó kollégáink 
fogadnak, az Európai Unió összes nyelvén. 
A csoportok igényeihez szabott program 
tartalmazza az ülésterem meglátogatását. 
Kérjük, hogy 3 hónappal előre, interneten 
foglalja le a látogatást; a csoportot érdeklő 
konkrét témákat is érintik, amennyiben ezt 
a foglaláskor jelezték.

Információ és csoportok bejelentkezése: 
www.europarl.europa.eu/visiting

STRASBOURG

Az Európai Parlament strasbourgi épü-
letébe tett látogatás az ülésterem 
megtekintését, a Simone Veil Parla-
mentárium felfedezését, és csoportok szá-
mára egy, az Európai Parlament munkájá-
ról szóló tájékoztatást is magában foglal. 
A látogatások egyének és (legalább 
10 fős) csoportok számára érhetők el. 
A plenáris ülések alatt a látogatásokra az 
Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén 
lehetőség van.
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Jelentkezés: http://www.europarl.europa.eu/visiting/
hu/visitor-offer 
A plenáris ülések alatt szervezett látogatá-
sokat 2-3 hónappal előre kell kérvényezni; 
előzetes foglalás szükséges. A plenáris ülés-
heteken kívül is előzetes foglalás szükséges, 
a látogatásokat legkésőbb 2 héttel előre 
kell kérvényezni.

LUXEMBOURG

Luxembourg, ahol az Európai Parlament 
első ülésterme épült, jelenleg az intéz-
mény működését biztosító adminisztratív 
„gépezet” jelentős részének ad otthont. Az 
Európai Parlament luxembourgi irodájának 
személyzete vezeti a luxembourgi hely-
színek meglátogatását, amely kb. egyórás 
program. Ezalatt sor kerül az eredeti üléste-
rem meglátogatására, valamint az Európai 
Parlamentről és az európai intézményekről 
szóló ismertetőre.

A látogatások, amelyeket 20–50 fős csopor-
tok számára szerveznek, ingyenesek. Kérjük 
a csoportok vezetőit, hogy legalább két 
hónappal a látogatás előtt jelentkezzenek. 
A résztvevőknek legalább 14 évesnek kell 
lenniük.

Jelentkezés: 
http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu/ 
visitor-offer

EPSO – KARRIER AZ 
EU-INTÉZMÉNYEKNÉL
Az Európai Parlament munkalehetőségeket 
kínál diplomás és felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező uniós polgárok számára 
egyaránt. Minden álláshoz minimális feltétel 
azonban, hogy a jelentkező az EU egyik hi-
vatalos nyelvét alaposan, egy másikat pedig 
legalább kommunikációs szinten ismerje. Az 
EP-s állások feltétele továbbá, hogy a jelent-
kező sikeresen megfeleljen az intézmény ál-
tal meghirdetett valamelyik versenyvizsgán. 
Az Európai Parlamentnél – és az összes 
EU-intézménynél – a felvétel nyílt vizsgá-
hoz kötött. Az intézmények nevében az 
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 
többfordulós vizsgákat szervez a különböző 
szintű és jellegű munkakörök betöltésére.  
A leggyakoribb munkakörökre az EPSO 
évente ír ki versenyvizsgát. Az eljárás alapját 
a készségalapú tesztelés jelenti. A konkrét 
szakmai készségek/képességek és szak-
ismeretek mellett a következő alapvető 
készségek meglétét vizsgálják: elemző- és 
problémamegoldó készség, kommunikáci-
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ós készség, minőségi és eredményes mun-
kavégzés, tanulási és fejlődési képesség. 
Az értékelési szakaszt is sikeresen teljesítő 
pályázó „tartaléklistára” kerül. Ez azt jelen-
ti, hogy az uniós versenyvizsga eljáráson 
túljutó pályázók neve adatbázisba kerül, 
ahonnan az uniós intézmények kiválaszt-
hatják, kit vesznek fel az általuk meghirde-
tett állásra. Valamennyi pályázót értesítik 
eredményeiről. Az általános versenyvizsgák 
esetében a tartaléklisták általában 1 évig, a 
többi profil esetében pedig változó időtar-
tamra érvényesek.
Az egyes versenyvizsgákkal kapcsolatos rész-
letes információkat az EPSO oldalán talál.

https://epso.europa.eu/ és az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában teszik közzé

PÁLYAKEZDŐKÉNT A PAR-
LAMENTBEN – SZAKMAI 
GYAKORLAT 
A szakmai képzéshez történő hozzájáru-
lás, valamint az intézmény működésének 
megismertetése érdekében az Európai Par-
lament többféle lehetőséget kínál szakmai 
gyakorlatok folytatására Főtitkárságán. 

Schuman gyakornoki program

A Schuman gyakornoki program célja, hogy 
hozzájáruljon az uniós polgárok oktatásá-
hoz és szakképzéséhez, valamint lehetősé-
get nyújtson az Európai Parlament munká-
jának jobb megismerésére.

Ez a szakmai gyakorlat öt hónapos időtar-
tamra szól.

A Schuman gyakornoki programra azok je-
lentkezhetnek, akik:

• betöltötték 18. életévüket;

•  rendelkeznek egyetemi szintű 
diplomával; 

• teljesítik a nyelvismeretre vonatkozó 
követelményeket;

• elfogadható erkölcsi bizonyítványt 
nyújtanak be;

• korábban legfeljebb két hónapig dolgoz-
tak uniós intézménynél vagy szervnél;

• a szakmai gyakorlat kezdetét megelőző 
hat hónapban nem vettek részt tanul-
mányi látogatáson vagy végeztek egyedi 
kutatást a Parlamentben.

A gyakornoki időszakok és a pályázatok 
elfogadásának határideje:

• Az október 1-jétől február 28/29-ig tartó 
szakmai gyakorlatra a pályázatokat 
június 1. és 30. között kell benyújtani.

• A március 1-jétől július 31-ig tartó szak-
mai gyakorlatra a pályázatokat novem-
ber 1. és 30. között kell benyújtani.

Ha a Schuman gyakornoki programra sze-
retne jelentkezni, látogasson el a szakmai 
gyakorlatok főoldalára: 

https://ep-stages.gestmax.eu/search 

Egy gyakornoki időszakon belül leg-
feljebb három gyakornoki helyre lehet 
jelentkezni.
További tájékoztatásért, kérjük, forduljon a 
Gyakornoki Részleghez az alábbi címen: 

EP-Traineeships@europarl.europa.eu

A Gyakornoki Részleg a Facebookon:  
https://www.facebook.com 
/EuropeanParliamentTraineeships

Szakmai gyakorlat más európai intéz-
ményekben

Nemcsak az Európai Parlament, hanem 
más közösségi intézmények is rendszere-
sen fogadnak gyakornokokat, ennek rész-
leteiről az adott intézmény honlapján lehet 
tájékozódni.
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• Régiók Bizottsága:  
https://cor.europa.eu/en/about/Pages 
/traineeships.aspx

• Európa Tanács: 
https://www.coe.int/en/web/jobs/
traineeships

• Az Európai Unió Tanácsa:  
https://www.consilium.europa.eu/en/
general-secretariat/jobs/traineeships

• Az Európai Unió Bírósága:  
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/

• Európai Bizottság: 
https://ec.europa.eu/stages

• Európai Számvevőszék: 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages 
/TraineeshipComplet.aspx

• Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: 
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us 
/traineeships/long-term-traineeships

• Európai Külügyi Szolgálat 
https://eeas.europa.eu/headquarters 

/headquarters-homepage/8354 
/blue-book-traineeship-eeas_en

• Európai Beruházási Bank: 
http://www.eib.org/en/about/careers/catego-
ries/traineeship-and-graduate.htm

• Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai 
Közös Vállalkozás (Fusion for Energy): 
http://www.fusionforenergy.europa.eu 
/careers/traineeships.aspx

• Európai ombudsman: 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/
office/careers

• Európai Doktori Intézet, Firenze: 
https://www.eui.eu/About 
/JobOpportunities/Traineeships 
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EURES – MUNKAKERESÉS 
EURÓPÁBAN
Az Európai Unió tagjaként ma már nemcsak 
Magyarországon vállalhatunk munkát, ha-
nem csaknem egész Európa munkapiaca 
nyitva áll előttünk. Annak érdekében, hogy 
könnyebben egymásra találjanak az euró-
pai álláskeresők és a munkaerő-toborzók, 
létrejött egy Európa 32 országában műkö-
dő mobilitási portál, az EURES. AZ EURES 
nemcsak közvetíti az állásokat, hanem ta-
nácsot és tájékoztatást nyújt mindazoknak, 
akik Európában akarnak dolgozni, vagy a 32 
ország egyikéből szeretnének munkaerőt 
toborozni. 28 európai uniós tagállam, vala-
mint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc 
állampolgárai kereshetnek, illetve kínálhat-
nak munkát az EURES-en.

AZ EURES HOZZÁFÉRÉST KÍNÁL:

• több százezer állásajánlathoz a részt vevő 
országok bármelyikében,

• információkhoz arról, milyen élet- és mun-
kakörülmények jellemzőek egy másik euró-
pai országban,

• szakértői tanácsadáshoz a foglalkoztatási 
mobilitással kapcsolatban felmerült kérdé-
seket illetően.

ÁLLÁSKERESÉS

Az EURES foglalkoztatási portálon számos 
foglalkozásban és munkaágazatban keres-
het álláslehetőséget a részt vevő 32 ország 
bármelyikében.

A munkaadók álláshirdetéseiket az egyes 
országok EURES-hálózatán keresztül nyújt-
hatják be. Ezek az állásajánlatok ezt köve-
tően az EURES-portálra kerülnek, amelyet 
folyamatosan frissítenek.

Az állásajánlatok között a különböző opciók 
szerint kereshet, például állástípus, ország, 
szükséges végzettség vagy tapasztalat 
alapján.

MY EURES

Ha regisztrál az oldalon, ingyenesen létre-
hozhatja saját EURES-fiókját, mely lehetővé 
teszi, hogy:

• bármely EU-s nyelven létrehozza saját 
önéletrajzát, amelyet azután könnye-
dén le lehet fordítani más nyelvekre,

• értesítést kérjen, ha a saját profiljának 
megfelelő állásajánlat kerül az adat-
bázisba, illetve

• bemutassa az önéletrajzát, ezáltal le-
hetőséget kap arra, hogy az esetleges 
jövőbeni munkáltatói megkeressék.

www.ec.europa.eu/eures
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http://www.eures.europa.eu  


LINKGYŰJTEMÉNY:
Az Európai Parlament Kapcsolattartó 
Irodái:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/close-
to-you

Multimédia:

Letölthető multimédiás anyagok az Európai 
parlament weboldalán. Fotó, videó, közvetí-
tések, témák szerinti rendezésben.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Átláthatóság: 

Az európai polgároknak joguk van, hogy 
figyelemmel kísérjék választott képviselőik 
tevékenységeit, hozzáférhessenek az euró-
pai intézmények dokumentumaihoz.
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu 
/transparency

Az Európai Parlament Kutatószolgálata:

A Kutatószolgálat az Európai Unióhoz kap-
csolódó szakpolitikai kérdésekre vonatkozó 
független elemzéseket  és kutatásokat pub-
likál.

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/
stay-informed/research-and-analysis

Közbeszerzések, támogatások

Pályázatok, támogatási felhívások, közbe-
szerzések az Európai Parlament weboldalán.
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-
grants/hu

EuroparlTV

Az EuroparlTV az Európai Parlament webes 
video produkciós szolgálata, amelynek célja 
az uniós polgárok tájékoztatása a Parlament 
tevékenységeiről, és arról, hogyan alakítják 
képviselői a politikai eseményeket, hogyan 
fogadják el a polgárok életét Európa-szerte 
befolyásoló jogszabályokat.
https://multimedia.europarl.europa.eu

Uniós beruházások Magyarországon
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/HU# 
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