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Az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályavá-
lasztási Tanácsadó Tagintézménye közreműködésével már 
2011 óta szervezi a rendhagyó EU-tanórákat.  Az interaktív 
foglalkozásokon legjobban teljesítő iskolák immár hagyomá-
nyosan minden félév végén záróversenyen mérhetik össze 
tudásukat.

A 2015/16-os iskolai félévben 78 EU-tanóra megszervezésére 
került sor országszerte, ahol általános és középiskolai osztá-
lyok vehettek részt az interaktív ismeretterjesztő foglalkozá-
sokon, melyek minden alkalommal egy-egy felmérő feladat-
tal zárultak. A budapesti döntőbe, amelyre 2016. február 22 
és 23-án került sor Budapesten, az országszerte legjobban 
teljesítő 6 általános és 6 középiskola csapatai kerültek be. A 
4-4 fős csapatok rendkívül felkészülten érkeztek a versenyre, 
ahol színes, izgalmas feladatok várták őket az Európai Unió 
témakörében.

A vetélkedő nyertese az általános iskolás kategóriában 
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium csapata lett.

A középiskolás kategória első helyezettje a Budapesti 
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um, a második helyezettje a SEK Budapest Internation-
al School csapata lett.

A középiskolások között az első és a második helyezett csa-
patok fej-fej mellett végeztek, ezért az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája mindkettőjüknek felajánlotta az Euros-
cola-programban való részvétel lehetőségét, melynek kereté-
ben a diákok az Európai Parlament székhelyén Strasbourgban 
modellezhetik az európai parlamenti képviselők munkáját. A 
harmadik helyezett csapat kalandparki belépőt nyert az osz-
tálya számára. 

The European Parliament Information Office in cooperation 
with the Budapest Institute for Pedagogical Services has 
been running the Non-Conventional EU lessons project since 
2011. The best performing schools in the interactive EU les-
sons workshops can contest each other in the final competi-
tion at the end of each semester. 

During the 2015/2016 school year 78 EU lessons were con-
ducted throughout the country giving the opportunity to 
primary and secondary school students to participate in in-
teractive educational workshops which were concluded with 
a test every occasion. The finals, taking place in Europe House 
in Budapest  on 22-23 February, had the 6-6 best performing 
primary and secondary school teams from across the coun-
try. 

The participating teams arrived very well prepared for the 
competition where they faced colourful and exciting ques-
tions and challenges about the European Union.

The winner of the competition in the category of pri-
mary schools was  the team representing the Fazekas 
Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.

The winners in the category of secondary schools were  
the teams representing the Fazekas Mihály Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium and SEK Budapest Inter-
national School.

As the competition ended with a tie in the category of sec-
ondary schools, the European Parliament Information Office 
offered both winners the possibility to take part in the Eu-
roscola program where the students can simulate the activi-
ties of MEPs at the European Parliament’s seat in Strasbourg. 

I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

EU-tanóra vetélkedő
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Unconventional EU lessons 
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 a menekült és menedékkérő nőkről
B R Ü S S Z E L

I .  E V E N T S

Press seminar on IWD –  female refugees and asylum seekers
B R Ü S S Z E L

The EPIO Budapest, in cooperation with the EP central press 
service, organized a press seminar in Brussels on the situation 
of female refugees and asylum seekers. During the seminar, 
organized between 29 February and 3 March 2016, the invit-
ed HU journalists could meet Hungarian and foreign MEPs 
and the representatives of civil and international organiza-
tions involved in the topic.

The 10 invited Hungarian journalists met EP Vice President  
ILDIKÓ GÁLL-PELCZ, MEPs PÉTER NIEDERMÜLLER, TIBOR 
SZANYI, TAMÁS MESZERICS, as well as OLIVÉR VÁRHELYI, 
the Ambassador Extraordinary of Permanent Representation 
of Hungary to the European Union.  The seminar focussed on 
discussing the EP’s own-initiative report on the situation of 
women refugees and asylum seekers in the EU with the rap-
porteur MEP MARY HONEYBALL and representatives from 
civil and international organizations such as Amnesty Inter-
national, Doctors Without Borders or the UN High Commis-
sioner for Refugees.

The journalists also had the opportunity to watch the ex-
hibition of photographer MARIE DORIGNY in the Parlam-
entarium. DORIGNY has been engaged by the European 
Parliament to follow and document the journey of women 
refugees through Greece and Macedonia to Germany.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája együttműködés-
ben az EP brüsszeli médiaszolgálatával sajtószemináriumot 
szervezett Brüsszelben a menekült és menedékkérő nők hely-
zetéről az Európai Unióban. A 2016. február 29. és március 
3. között megtartott szemináriumon az újságírók magyar és 
külföldi EP-képviselőkkel, a témával foglalkozó civil és nem-
zetközi szervezetek képviselőivel találkozhattak.

A 10 meghívott magyar újságíró találkozott PELCZNÉ GÁLL 
ILDIKÓ EP-alelnökkel, NIEDERMÜLLER PÉTER, SZANYI 
TIBOR és MESZERICS TAMÁS magyar EP-képviselőkkel, és 
VÁRHELYI OLIVÉRREL, Magyarország Európai Unió Mellet-
ti Állandó Képviseletét vezető nagykövettel. A szeminárium 
központi elemeként az EP saját kezdeményezésű jelentését a 
menekült és menedékkérő nők helyzetéről az Unióban jegy-
ző MARY HONEYBALL képviselővel és kollégáival, és olyan 
nemzetközi civil szervezetek illetve intézmények képviselő-
ivel cserélhettek eszmét, mint az Amnesty International, az 
Orvosok Határok Nélkül és az ENSZ Menekültügyi Főbiztos-
sága.

Az újságíróknak ezen felül lehetőségük volt megtekinteni a 
MARIE DORIGNY fotóművész képeiből készült kiállítást is a 
Parlamentáriumban. DORIGNY az Európai Parlament kérésé-
re végigkövette a menekült nők útját Görögországon, és Ma-
cedónián keresztül egészen Németországig.
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The European Parliament Information Office in Hungary and Slo-
vakia organized a cross-border forum titled „Increasing House-
hold Costs and Energy Poverty“  in Győr on 8 April. The venue 
of the event was Mobilis Centrum Győr; invited Members of the 
European Parliament were TAMÁS MESZERICS, rapporteur 
and ANNA ZÁBORSKÁ; invited speaker of the panel was also 
ANDRÁS SZEKÉR, Director of Habitat for Humanity Hungary.
ANDREA LŐVEI, Head of the European Parliament’s Informa-
tion Office in Hungary Budapest and DIONYZ HOCHEL, PR At-
taché of the European Parliament Information Office in Slovakia 
opened the forum.
MEP TAMÁS MESZERICS presented his draft report on the 
achievement of the objectives of the fight against poverty in 
light of rising household costs. As the rapporteur of the draft, 
MEP TAMÁS MESZERICS noted that this is a specific issue, a 
particular area of the topic of poverty and this is why they have 
introduced it in the committee of the European Parliament. He 
was of the opinion that Europe is very far from meeting the 
ambitions of the Europe 2020 strategy. According to him, en-
ergy poverty is a type of poverty which affects a great number 
of people. He also emphasized that there are more and more 
energy dependents and more energy dependents mean more 
poverty.
Slovak MEP ANNA ZÁBORSKÁ highlighted that creating an 
equal society is not an easy task. She said that energy poverty 
affects the whole of Europe, and she mentioned last year’s data 
concerning mass migration and the fight against illegal immi-
gration. She said, she believed that Member States must provide 
them food, medical care, housing, but it is equally important to 
be able to provide the same to the EU citizens living in other 
Member States. A European pillar of social rights would be cru-
cial, she added, because there is a link between migration, pov-
erty and social rights.
ANDRÁS SZEKÉR, Director of Habitat for Humanity in Hungary 
commented on the draft report and talked about the Hungar-
ian housing policy. According to statistics, 14% of the general 
population could not heat their houses in 2013, while 60% of 
households below the poverty line had this problem. 
Altogether more than 120 participants took part in the forum, 
including stakeholders and experts from both Hungary and Slo-
vakia as well as students from universities in Győr, Bratislava and 
Nitra.
The event was web streamed online with more than 45 viewers.

Növekvő rezsiköltségek és energiaszegénység: Nemzetközi fó-
rum az EU szociális és energiapolitikájáról címmel rendezett 
fórumot az Európai Parlament magyarországi és szlovákiai  
Tájékoztatási Irodája Győrben. Az április 8-i eseménynek a 
győri Mobilis Centrum adott otthont; meghívott európai parla-
menti képviselőként jelen volt MESZERICS TAMÁS és ANNA  
ZÁBORSKÁ EP-képviselők, valamint SZEKÉR ANDRÁS, a Ha-
bitat for Humanity Magyarország igazgatója is.
A fórumot LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament budapesti 
Tájékoztatási Irodájának vezetője, DIONYZ HOCHEL, az EP 
pozsonyi irodájának PR-referense nyitották meg.
MESZERICS TAMÁS európai parlamenti képviselő bemu-
tatta jelentéstervezetét a szegénység elleni küzdelem cél-
kitűzésének eléréséről a növekvő rezsiköltségek fényében.  
A képviselő, az energiaszegénységről szóló jelentés jelentés-
tevőjeként megjegyezte, hogy a szegénység egy különleges 
szegmenséről van szó, ezért is vették napirendre a kérdést 
az Európai Parlament szakbizottságában. Véleménye szerint 
Európa nagyon messze van az Európa 2020 stratégiában ki-
tűzött céloktól. A képviselő rámutatott arra is, hogy az ener-
giaszegénység nagyon sok embert érint, egyre több ember 
energiafüggő, amely növekvő szegénységet eredményez.
ANNA ZÁBORSKÁ szlovák néppárti EP-képviselő szerint ne-
héz feladat az egyenlő társadalom létrehozása. A képviselő 
emlékeztetett, hogy az energiaszegénység egész Európát 
érinti, és megemlítette a tömeges bevándorlásra és az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemre vonatkozó tavalyi adatokat. Ki-
jelentette, hogy a tagállamoknak ételt, egészségügyi ellátást, 
otthont kell biztosítaniuk számukra, ugyanakkor ugyanezt a 
más tagállamban élő uniós állampolgároknak is biztosítani 
kell. Fontos lenne egy európai szociális pillér, mert kapcso-
lat van a migráció, a szegénység és a szociális jogok között.  
 
SZEKÉR ANDRÁS, a Habitat for Humanity Magyarország 
igazgatója a jelentéstervezetet és magyar lakhatási politiká-
kat is véleményezte. A statisztikák szerint a lakosság 14%-a 
nem tudta megfelelően fűteni az otthonát 2013-ban, míg a 
szegénységi küszöb alatt élő háztartások 60%-át sújtotta ez 
a probléma. 
A győri fórumon több mint 120-an vettek részt Magyaror-
szágról és Szlovákiából, köztük stakeholderek és szakértők, 
illetve győri, pozsonyi és nyitrai egyetemisták. Az esemény 
webstreamingjét több mint 45-en követték online.

I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Győri nemzetközi fórum: Küzdelem a növekvő rezsiköltségek és a 
szegénység ellen

G Y Ő R

I .  E V E N T S

Fighting Increasing Household Costs and Energy Poverty - Cross Border 
Forum in Győr 
G Y Ő R
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Budapesti fiatalok nyerték meg az országos  
választási vetélkedőt

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

“Beyond the First X - Have an Impact on Your Future, Vote!” - Elections 
high school competition in Hungary
B U D A P E S T

The European Parliament Information Office in Hungary, the 
National Election Office and Civitas Association launched the 
‘Beyond the First X - Have an Impact on your future, vote!’ 
competition in September 2015 with the aim to join efforts 
for raising awareness about national and  EU democratic 
institutions, with special focus on participatory democracy 
among „first time voters“ and the young generation. 
Students aged between 14 and 18 applied for the competi-
tion from all regions of Hungary. 215 groups - altogether 860 
students - submitted their applications to the competition, 
14 groups coming into the final which was organized on 14 
April 2016.
Winner of the competition was the team “Chosen” from Borne-
missza Péter High School of Budapest, who won a trip for their 
entire class to participate in the European Parliament Euroscola 
program in Strasbourg in the autumn of 2016. In addition, the 
four-member team also received further valuable prizes such 
as I-Phones. The members of the team: MÁRTA BOGDÁN, 
OLIVÉR HENDE, BENCE KOVÁCS, ZSÓFIA RÁCZ. Teacher: 
ENIKŐ MAGYARY 
The  ’A3’ team of The Friedrich Schiller Grammar and Boarding 
School in Pilisvörösvár came in as second and was awarded a 
trip to Brussels including a visit to the European Parliament; 
They also received further valuable prizes such as I-Phones. 
The third place went to the team ‘Szilur’ from Mihály Fazekas 
Grammar School in Budapest, who received an IPad Air as 
their reward for their excellent result. 
The competing teams had to demonstrate their knowledge 
in oral and written exercises in the national round of the com-
petition. First, they had to present their billboards prepared 
in advance, targeting and mobilizing the young generation 
to vote, then they participated in a written test focussing on 
electoral and EU knowledge.   Afterwards, the teams simulat-
ed a floor debate and then participated in an electoral guess-
ing and taboo game. Besides proving their lexical prepared-
ness, competitors also had to make use of their creative skills 
throughout the rounds of the competition. 

A „Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, válassz!” nagyszabású 
középiskolai vetélkedőt 2015 szeptemberében indította útjára 
a Nemzeti Választási Iroda, az Európai Parlament Tájékoztatási 
Irodája és a Civitas Egyesület azzal a céllal, hogy a fiatalok meg-
ismerjék a hazai és az európai uniós demokratikus intézmények, 
kiemelten a választások jelentőségét, és így – jövőbeni első vá-
lasztóként – tudatos magyar és európai polgárrá váljanak.
A versenyre a 14-18 éves korosztályhoz tartozó diákok neveztek 
négyfős csapatokban. Összesen 215 csapat, azaz 860 diák küld-
te el jelentkezési lapját a megadott határidőig. A hét regionális 
döntőt követően az országos döntő Budapesten került megren-
dezésre 2016 áprilisában, melyen 14 csapat (56 diák) vett részt.
 
A versenyen első helyezést ért el a Budapest X. kerületi Borne-
misza Péter Gimnázium (Ki)Választottak nevű csapata. A diákok 
strasbourgi utazást nyertek iskolájuk részére az Euroscola-játék 
2016 őszi strasbourgi fordulójára az Európai Parlamentben. Az 
első helyezettek további nyereménye  egy-egy iPhone 6S 16GB 
kártyafüggetlen okostelefon volt. A csapat  tagjai: BOGDÁN 
MÁRTA, HENDE OLIVÉR, KOVÁCS BENCE, RÁCZ ZSÓFIA. 
Felkészítő tanár: MAGYARY ENIKŐ.
Második helyen végzett a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gim-
názium és Kollégium A3 nevű csapata. Az ő nyereményük egy-
egy iPhone 5S 16GB kártyafüggetlen okostelefon, ezen kívül 
egy brüsszeli utazás a csapattagok és a felkészítő tanár részére. 
Harmadik helyezést ért el a Budapesti Fazekas Mihály Gimná-
zium Szilur nevű csapata. Ők a megszerzett tudás mellett egy-
egy iPad Airrel lettek gazdagabbak. 
 
Az országos döntőben a fiataloknak szóbeli és írásbeli felada-
tokban kellett számot adniuk tudásukról. A diákok először az 
előzetesen elkészített, választási részvételre ösztönző plakátja-
ikat mutatták be, valamint írásbeli tesztet töltöttek ki, amely a 
választási és az európai uniós ismeretekre fókuszált. A csapatok 
ezt követően vitafeladatban és fogalom-meghatározásban te-
hették próbára tudásukat. 
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Hágai utazást nyertek a tehetséges diákújságírók
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Student-journalists competition - first prize: a trip to Hague
B U D A P E S T

A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium The Ice/Bear Project csa-
pata nyerte meg a Diák rEporters országos diákpályázatot. Az 
Európai Parlament által támogatott programba több, mint 
3000 diák kapcsolódott be, rengeteg helyi és megyei lap se-
gítette a fiatalok munkáját, és több száz tudósítás, cikk, in-
terjú született a legváltozatosabb témákban, hála a diákok 
munkájának.

A 2015 májusában meghirdetett verseny eredményhirdeté-
sének vendége DEUTSCH TAMÁS európai parlamenti kép-
viselő volt, aki személyesen is jelen volt a verseny korábbi 
szakaszában megrendezett európai uniós tematikájú isko-
lanapon. A képviselő utalt a nyertes csapat kreativitására és 
alapos munkájára, valamint kiemelte, hogy a csepeli diákok-
nak ez a mai nap nem a közös munka végét, hanem a kezde-
tét jelenti. Ezzel visszautalt a nyertes csapat beszámolójában 
tett ígéretére, miszerint továbbra is szeretnének témájukkal, 
a környezetvédelemmel a későbbiekben is foglalkozni, cik-
keket, tudósításokat készíteni és felhívni a saját környezetük 
figyelmét is a kérdéskör fontosságára.

A The Ice/Bear Project csapat kreativitásával emelkedett ki a többi pályázó közül. Témájuk a környezet-
védelem volt, melyet számos szemszögből körüljártak. Látogatást tettek a csepeli piacon, interjúkat 
készítettek témájukban az utca embereivel, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont 
Duna-kutató Intézetének munkatársaival, a Levegő Munkacsoport egyik tagjával, a Magyar Napelem 
Napkollektor Szövetség elnökével, voltak az ELTE Analitikai Kémiai Tanszékén, látogatást tettek a Víz-
művek Központi Szennyvíztisztító telepén, a IX. kerületi polgármesternél és egy kerületi óvodában is 
meséltek a kicsiknek a környezetvédelem fontosságáról. Az iskolanapjuk végén fát ültettek; a faültetés 
során pedig időkapszulát rejtettek a földbe.

A Diák rEPortes győztes csapatának nyereménye egy 3 napos hágai utazás, amelynek keretében a ki-
utazó diákok ellátogattak az Európa Parlament hágai Tájékoztatási Irodájába is, ahol a Parlament mun-
katársai bemutatták az érdeklődő diákoknak az EP tevékenységét. A program részeként a hágai magyar 
konzulátusra is ellátogattak a diákok, így megismerkedhettek a konzul feladatával, a konzulátus műkö-
désével. Természetesen a városnézés, a tengerparti séta, és a holland főváros, Amszterdam meglátoga-
tása sem maradt el a programból.
 
A rendezvény szervezését és lebonyolítását a Prime Time Communications munkatársai végezték, akik 
ezzel a projektjükkel elnyerték az Európai Parlament 2015-ös támogatását. 

The Ice/Bear Project team from Ányos Jedlik Grammar School, 
Budapest has won the DiákrEPorters national student report-
ers contest. The project which was supported by the Euro-
pean Parliament Grant program attracted more than 3000 
student-reporters publishing several hundred reports, arti-
cles and interviews on diverse EP and EU-related themes in 
cooperation with several local and regional media outlets. 

The invited guest of the award ceremony was MEP TAMÁS 
DEUTSCH, who personally took part in one of the school 
days organised during the regional round of the competition. 
MEP DEUTSCH put the creativity and hard work of the win-
ning team in focus and expressed his hopes that the students 
will keep on with their journalistic and reporting activities. 
He quoted the promise made by the winning team to contin-
ue to work on their chosen topic, environmental protection, 
in the future, too in the form of reports and articles in order 
to raise awareness about the importance of environmental 
protection in their community. 

The Ice/Bear Project raised from among the other projects with its creativity. The chosen topic of the 
Ányos Jedlik Grammar School students was environmental protection which was explored by the stu-
dent team from several different aspects. They visited their local Csepel market, interviewed people 
in the streets, Members of the Hungarian Academy of Sciences, the Centre for Ecological Research, 
the Danube Research Institute, a member of the Clean Air Action Group and the Chair of the Hungar-
ian Solar Collector Association. In addition, they also visited the Analytical Chemistry Department at 
ELTE university and the Waterworks Central Sewage treatment plants, they made an interview with the 
Mayor of Budapest IX. District; they also organized an interactive show for the district nursery children 
where they talked about the importance of environmental protection for the little ones. At the end of 
their school day, the team together with their schoolmates planted a tree and placed a time capsule 
in the earth in the courtyard of the grammar school. The prize of the winning student team was a 3 
day trip to The Hague where they also visited the European Parliament Information Office in the Neth-
erlands, where the staff of the Parliament presented the activities of the EP The group also visited the 

Hungarian consulate in The Hague, learning about the consul’s tasks 
and the consulate’s activities. Naturally, the winners also participat-

ed in sightseeing, walks along the coast, and a visit to the capital, 
Amsterdam.

The project was realized by the experts of Prime Time Commu-
nications Ltd who won the 2015 European Parliamentary grant 
support with this program. 
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Menekültek integrációját segíti az Európai Ifjúsági Károly-díj 2016 évi 
győztes projektje

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

And the 2016 Charlemagne Youth Prize  
goes to...
B U D A P E S T

Italian project InteGREAT to support the integration of refugees has been named as this year’s Charle-
magne Youth Prize. The award is given out by the European Parliament and the International Charle-
magne Prize Foundation every year to young people aged between 16 and 30 who have been involved 
with projects helping to promote understanding between people from different European countries. 
The ceremony took place in Aachen, Germany, on 3 May. 

2016 WINNERS: 1 INTEGREAT (ITALY): Project created by AIESEC that aims to encourage young peo-
ple from all over Europe to help integrate refugees. The project organises workshops, leisure activities, 
seminars and others events and involves international volunteers, local non-governmental organisa-
tions and local communities.

2 SEARCHING FOR A CHARLEMAGNE (GREECE): Project by students from a lyceum in Pyrgetos, 
Greece, who came up with a tablet game about Carolus Magnus (742-814 AD), Better known as Char-
lemagne, the creator of Frankish Empire was called the Father of Europe at the time for his attempts to 
create a union.

3 YOUNG EUROPEAN COUNCIL (UK): The Young European Council is an international annual confer-
ence which brings together young people passionate about the future of the European Union. The aim 

is to provide input to European policy making. Last year’s conference took place on 15-19 
November in Brussels and included three panels dedicated to the topics migration 

and home affairs, energy union and climate action: and education to employ-
ment.

THE HUNGARIAN NATIONAL WINNER: The project “Building Bridges be-
tween Cserdi, Duisburg and Gelsenkirchen” submitted by the Roma youth 
of the village known for the “Cserdi miracle” has been nominated as the 
Hungarian project that was competing with 27 European projects for 
the grand prize. The goal of the project is the introduction of Hungarian 
and Gypsy cultures, as well as to break down prejudices through com-
munity life and work. In this context, disadvantaged German youngsters 

arrived from Duisburg and Gelsenkirchen to Cserdi to partake along 
with the local gypsy youth in volunteering and community works. 

ABOUT THE PRIZE: The European Charlemagne Youth Prize aims 
to encourage the development of European consciousness among 
young people, as well as their participation in European integration 
projects. It is awarded every year by the European Parliament and 
the Foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen.

Representatives of the 28 national winning projects were invited to 
the award ceremony on 3 May in Aachen and were awarded a diplo-

ma and a medal. The projects that came first, second and third received 
€5,000, €3,000 and €2,000 respectively.

A menekültek integrációját mozdítja elő az olasz InteGREAT projekt, az Európai Ifjúsági Károly-díj idei 
győztese. A második helyen a görög „Searching for Charlemagne” projekt végzett, a harmadik helyezést 
pedig brit fiatalok szerezték meg a fiatalok nemzetközi konferenciájának ötletével. A díjat minden évben 
olyan fiatalok által megvalósított ötletek kapják, amelyek elősegítik az európai nemzetek közti kölcsö-
nös megértést. A díjátadót május 3-án tartották a németországi Aachenben. 

1. HELYEZETT: INTEGREAT (OLASZORSZÁG): Az AISEC nemzetközi diákszervezet dolgozta ki az idei 
győztes projektet, amely összefogja a fiatalokat Európában, hogy közösen dolgozzanak a menekültvál-
ság megoldásán és segítsék a menekültek integrációját. A kezdeményezésben önkéntesek, civil szerve-
zetek és a helyi közösségek szerveznek workshopokat, szabadidős programokat és szemináriumokat. 

2. HELYEZETT: „SEARCHING FOR CHARLEMAGNE” (GÖRÖGORSZÁG): A görögországi Larissából 
származó diákok tableten működő játéka lett a második helyezett. A játék I. Nagy Károly frank uralkodó-
ról szól, akit a frank birodalom megalapításáért Európa atyjaként tartottak számon. 

3. HELYEZETT: YOUNG EUROPEAN COUNCIL (NAGY-BRITANNIA): A fiatalok európai tanácsa egy 
olyan nemzetközi konferencia, amely minden évben összegyűjti az Európai Unió iránt érdeklődő 
fiatalokat, hogy együtt tegyenek javaslatokat az uniós politikák alakítására. A tavalyi konfe-
renciát novemberben tartották Brüsszelben, ahol a migráció és a belügyek kérdését, az 
energiauniót és a klímaváltozást, valamint az oktatás és munkavállalás témakörét he-
lyezték középpontba. 

MAGYAR NEMZETI GYŐZTES: A „Cserdi csodáról” elhíresült község roma fia-
taljai által benyújtott „Híd Cserdi, Gelsenkirchen és Duisburg között” című 
program volt az idei Európai Ifjúsági Károly-díj magyar választottja. A 
projekt célja, hogy a magyar és cigány kultúra bemutatásán keresztül 
lebontsa az előítéleteket és felhívja a figyelmet a közös építő munka 
erejére. Ennek keretében Gelsenkirchenből és Duisburgból érkezett, 
hátrányos helyzetű német fiatalok a faluban élő cigány fiatalokkal 
közösen önkéntes közösségi munkákban vettek részt Cserdi köz-
ségben. 

AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI KÁROLY-DÍJ: A 2008-ban létrehozott díjat 
az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Ala-
pítvány minden évben közösen ítéli oda. Olyan 16 és 30 év közötti 
fiatalok projektjei kaphatják, amelyek elősegítik a kölcsönös megér-
tést, 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 ké-
sőbb az európai győztesek is kikerülnek. A legjobb projekt díja 5000 
euró, a második helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté pedig 2000 
euró. A győztes projektek képviselői 2016. május 3-án vették át a díjat az 
aacheni ünnepségen egy négynapos utazás keretében.
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Több ezren futottak az Európa-napi fesztiválon
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Thousands ran on Europe Day festival
B U D A P E S T

Following the traditions of the past years, Europe Day was 
once again launched with a running competition starting 
from Margaret Island. The start of the “12years -12kilometres” 
running contest - with nearly 3000 participants - also marked 
the beginning of the Europe Day festival which offered col-
ourful programs and concerts to entertain its visitors. The 
Europe Day events were organized jointly by the European 
Commission Representation in Hungary (ECREP) and EPIO 
Budapest in cooperation with the Prime Minister’s Office and 
the Municipality of Budapest.

In his welcoming address GÁBOR ZUPKÓ, Head of ECREP 
emphasized: „Together we celebrate Hungary’s 12th anniver-
sary of EU-membership, which has contributed to our coun-
try’s economic development. We are part of a value-based 
community that also allows us to validate our interests inter-
nationally. We Hungarians are European citizens too, and to-
day is a day for celebration likewise for the EU and Hungary.“

In his opening speech MEP TIBOR SZANYI AND ECREP 
HEAD GÁBOR ZUPKÓ In his opening speech MEP TIBOR 
SZANYI stressed that „this day is a fine example that our 
community is not only about daily politics but also about 
shared experiences, cooperation and our common success-
es.“ According to NÁNDOR CSEPREGHY, Deputy Minister of 
the Prime Minister’s Office „these occasions allow us to not 
only find our differences but also to seek common grounds.“

The race was launched and concluded in one of the greenest sports complexes of Budapest, the Marga-
ret Island Athletic Centre. The first one to cross the finishing line and be awarded the first unique medal 
given to runners symbolizing Hungary’s 12-year EU-membership was DÁVID BALÁZSI, who finished 
the race in just 37 minutes and 34 seconds. Runners also included celebrities such as radio host ÁRON 
KOVÁCS, World Champion snowboarder PANKA GYARMATI, deaf show host FANNI WEISZ, TV-show 
host and fitness trainer ADRIENN PINTÉR - Ada and show host MÁRK MCMENEMY, as well as actors 
from the Comedy Theatre CSENGE SZILÁGYI and LÁSZLÓ JÓZAN. Olympic Champion canoeist ATTI-
LA VAJDA was also among the supporters.

The Europe Day Festival continued on Margaret Island Athletic Centre with day-long programs for fam-
ilies along with concerts into the evening. Performing artists included Mary Popkids, Ivan & The Parazol 
and FRUZSINA KOVÁCSOVICS. The closing concert was given by MAGDI RÚZSA. Besides celebrating 
the anniversary, visitors could also learn about the institutions of the European Union, meet MEPs, as 
well as obtain information on training and employment opportunities.

Number of visitors of the Europe Day programmes exceeded 14.000.

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ismét városnéző 
futással nyitott az Európa-nap a Margitszigeten. A „12 év – 12 
km” elnevezésű futóversenyen közel háromezer futó állt rajt-
hoz, és ezzel egy időben megkezdődött az Európa-napi feszti-
vál is, ahol változatos programok és koncertek várták az érdek-
lődőket. Az Európa-napi rendezvényeket az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyaror-
szági Tájékoztatási Irodája szervezte, együttműködésben a Mi-
niszterelnökséggel, illetve a Fővárosi Önkormányzattal.

 
ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseleté-
nek vezetője köszöntőbeszédében kiemelte: „Együtt ünnepeljük 
Magyarország 12 éves uniós tagságát, amely hozzájárul az orszá-
gunk gazdasági fejlődéséhez. Egy értékközösségben vagyunk, ami-
ben érvényesíthetjük érdekeinket nemzetközi téren is. Uniós pol-
gárok vagyunk mi magyarok is, ez az Unió és Magyarország közös 
ünnepe.”

SZANYI TIBOR, az Európai Parlament képviselője hangsúlyozta, 
hogy „a mai nap is szép példája annak, hogy a közösségünk nem csak 
a mindennapi politikáról, hanem a közös élményeinkről, az együtt-
működésről és a közös sikereinkről is szól.”

CSEPREGHY NÁNDOR, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese 
szerint „az ilyen alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy ne a különb-
ségeket, hanem a közös pontokat keressük.”

A verseny Budapest egyik legzöldebb sportkomplexumából, a Margitszigeti At-
létikai Centrumból rajtolt el és ott is ért véget. A távot az első célba érkező, BA-
LÁZSI DÁVID 37 perc 34 másodperc alatt teljesítette, így ő vehette át elsőként  a 
futóknak járó, Magyarország tizenkét éves EU-tagságát szimbolizáló érmét. A fu-
tók között olyan hírességek is rajtvonalhoz álltak, mint KOVÁCS ÁRON rádi-
ós műsorvezető, GYARMATI PANKA világkupa-győztes snowboardozó, WEISZ 
FANNI siket műsorvezető, PINTÉR ADRIENN - Ada televíziós műsorvezető, fit-
neszedző, valamint MCMENEMY MÁRK műsorvezető és a Vígszínház színészei:  
SZILÁGYI CSENGE és JÓZAN LÁSZLÓ. VAJDA ATTILA olimpiai bajnok kenus a szur-
kolók csapatát erősítette.

A Margitszigeti Atlétikai Centrumban egész napos családi programok és ingyenes 
koncertek várták még vasárnap estig az érdeklődőket, fellépett többek között a Mary 
Popkids, az Ivan & The Parazol és KOVÁCSOVICS FRUZSINA, a napot RÚZSA MAG-
DI koncertje zárja. A rendezvény résztvevői az évforduló megünneplése mellett be-
szélgethettek európai parlamenti képviselőkkel, megismerkedhettek az európai uni-
ós intézményekkel, valamint képzési és munkavállalási lehetőségekkel kapcsolatban 
is tájékozódhattak. A rendezvényre több, mint 14 ezer érdeklődő látogatott ki.
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Parlamenti Ifjúsági Nap az Országházban
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

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

2016. május 27-én ötödik alkalommal rendezték meg a „Van 
beleszólásod” Parlamenti Ifjúsági Napot az Országházban. A 
program a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetben 
működő Erasmus+ Ifjúsági Programiroda, az Országgyűlés Hi-
vatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és az 
Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási közös szerve-
zésében került megrendezésre.

A Parlamenti Ifjúsági Napot NOVÁK KATALIN, család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár, SALLAI R. BENEDEK, országy-
gyűlési képviselő, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés 
bizottságának elnöke, és LŐVEI ANDREA, az Európai Parla-
ment Magyarországi Tájékoztatási Irodájának vezetője nyitot-
ta meg.

A „Kérdezd a képviselőt” program részeként a diákok megis-
merhették a magyar és európai parlamenti képviselők véle-
ményét az oktatás, a fenntartható fejlődés, a biztonságpoli-
tika, a  politikusi pálya és az Európai Unió előtt álló kihívások 
témaköreiben. 

A délelőtti panelben VARGHA TAMÁS (FIDESZ) és SZANYI 
TIBOR európai parlamenti képviselővel beszélgethettek a di-
ákok; délután PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ, az Európai Parla-
ment alelnöke, valamint SCHIFFER ANDRÁS, országgyűlési 
képviselő (LMP) válaszoltak a diákok által feltett kérdésekre.

A csoportok részvételét - a felkészüléssel és a kreatív beszá-
molóval együtt - szakmai zsűri értékelte.    A szakmai zsűri 
által legjobbnak ítélt osztály fődíja a strasbourgi Eurosco-
la-programon való részvétel az Európai Parlament Tájékozta-
tási Irodájának szervezésében 2016. december 8-án. 

A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő mintegy 250 diák a 
nap során hazai és európai uniós parlamenti képviselőkkel 
beszélgetett, interaktív vitajátékban vett részt, bejárhatta az 
Országházat, és megismerkedhetett az EU ifjúsági programjá-
val, az Erasmus+ programmal is. 

The Youth Parliament Day was organized jointly by the Na-
tional Institute for Family and Social Policy, Erasmus + Youth 
National Agency, the Office of the National Assembly Direc-
torate for Public Collections and Public Education and by the 
European Parliament Information Office in Hungary on 27 
May 2016 

The event was opened by KATALIN NOVÁK, State Secretary 
for Family and Youth Affairs, BENEDEK R. SALLAI, PM, Chair 
of the Sustainable Development Committee and by ANDREA 
LŐVEI, Head of the European Parliament Information Office 
in Hungary.

In the framework of the program ‘Ask the Members of Parlia-
ments!’ students had the possibility to engage in an interac-
tive dialogue with Members of the European and Hungarian 
Parliament on topics such as education, sustainable develop-
ment, security policy,  political career and the current chal-
lenges and future of the European Union.

In the morning MP TAMÁS VARGHA (FIDESZ) and MEP TI-
BOR SZANYI were answering students’ questions; in the af-
ternoon, EP Vice President ILDIKÓ GÁLL-PELCZ and MP AN-
DRÁS SCHIFFER, (LMP) expressed their views on the topics 
brought up by students.

The performance of the groups were also evaluated by a pro-
fessional jury with the participation of the European Parlia-
ment Information Office, who also offered an award for the 
best group to participate in the Euroscola program of the Eu-
ropean Parliament in Strasbourg on 8 December 2016. 

Besides the fixed tasks of the program, the participating 250 
students had also the possibility to visit the building of the 
Hungarian Parliament, to receive information on the Eras-
mus+ program and to participate in other interactive activi-
ties.
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Sajtószeminárium az EP jogalkotási munkájáról
S T R A S B O U R G

I .  E V E N T S

Press seminar on legislative activities of the EP
S T R A S B O U R G

The European Parliament Information 
Office in Hungary has organised a press 
seminar in Strasbourg on the ongoing 
legislative work of the European Parlia-
ment and the topical challenges facing 
the European Union.

Journalists participating in the seminar 
held between 6-9 June 2016 met with 
Members of the European Parliament, 
followed the plenary session, and famil-
iarised themselves with the work of the 
EP services offered to journalists.

The ten invited journalists met with 
MEPs TAMÁS MESZERICS, GYÖRGY 
HÖLVÉNYI, ISTVÁN UJHELYI, ILDIKÓ 
GÁLL-PELCZ, TIBOR SZANYI, GYÖRGY  
SCHÖPFLIN, ZOLTÁN BALCZÓ and 
PÉTER NIEDERMÜLLER and discussed 
topical political and legislative issues, 
such as the direction of the develop-
ment of the EU, the energy union, and 
the refugee crisis.

Az Európai Parlament budapesti Tájékoz-
tatási Irodája sajtószemináriumot szerve-
zett Strasbourgban az Európai Parlament 
folyamatban lévő jogalkotási munkájáról 
és az Európai Unió aktuális kihívásairól. 

A 2016. június 6-9. között megtartott 
szemináriumon az újságírók európai par-
lamenti képviselőkkel találkozhattak, 
követték a plenáris ülés vitáit és megis-
merhették az Európai Parlament sajtó-
szolgálatának működését és újságíróknak 
nyújtott szolgáltatásait. 

A 10 meghívott magyar újságíró találko-
zott MESZERICS TAMÁS, HÖLVÉNYI  
GYÖRGY, UJHELYI ISTVÁN, PELCZNÉ  
GÁLL ILDIKÓ, SZANYI TIBOR, SCHÖP-
FLIN GYÖRGY, BALCZÓ ZOLTÁN, vala-
mint NIEDERMÜLLER PÉTER EP-képvi-
selőkkel, akikkel többek között az olyan 
aktuális politikai és jogalkotási kérdése-
ket vitatták meg, mint az Európai Unió 
fejlődésének várható irányai, az energia-
unió, vagy a menekültválság. 
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Szakértői konferencia az uniós versenypolitikáról
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Stakeholder dialogue on EU competition policy
B U D A P E S T

On 8 July 2016 the European Parliament Information Office in Hungary organized a conference on 
„Improving the effectiveness of EU competition policy” with the participation of rapporteur and MEP 
TIBOR SZANYI, as well as national experts and stakeholders.

The objective of the conference was to discuss the European Commission 2015 Annual Report on Com-
petition Policy with stakeholders, policy implementers and organisations in the field of competition 
policy. The European Parliament provides an opinion on the Commission’s report in its own resolution 
prepared by MEP TIBOR SZANYI, rapporteur, giving further guidance to the Commission on how to 
apply, enforce and possibly modify EU competition policies.

On behalf of the European Commission PAUL CSISZÁR, Director of the European Commission’s DG on 
Competition introduced the expected developments in EU competition policy emphasizing the key 
role of digital markets in the future Europe. 

DR. JÓZSEF SÁRAI, Head of the International Office at the Hungarian Competition Authority highlight-
ed the cooperation between national and EU competition authorities for the participants.   

Rapporteur and MEP TIBOR SZANYI urged closer cooperation between the Parliament and the Com-
mission and stressed that the objectives of competition policy are sustainability, the protection of small 
market actors and higher environmental and workplace standards. 
The professional moderator of the event was DR. ZOLTÁN HEGYMEGI-BARAKONYI, President of the 
Hungarian Competition Law Association.

Following the presentations, the audience of professional stakeholders raised questions and voiced 
their suggestions, which will have an important role in the resolution being drafted by the European 
Parliament. 

„Hogyan javítható az Európai Unió versenypolitikájának hatékonysága?” címmel rendezett szakértői 
konferenciát 2016 július 8-án Budapesten az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája, amelyen SZANYI 
TIBOR EP-képviselő és jelentéstevő, valamint a versenyjog hazai szakértői és érdekeltjei is részt vettek. 

A rendezvény célja az Európai Bizottság versenypolitikáról szóló 2015. évi jelentésének megvitatása volt 
a versenypolitika szakterületén és témakörében érdekelt hazai szakértőkkel, jogalkalmazókkal és szer-
vezetekkel.  . Az Európai Parlament SZANYI TIBOR európai parlamenti képviselő, a téma jelentéstevője 
által készített állásfoglalásban véleményezi majd az Európai Bizottság beszámolóját, további iránymu-
tatásokat adva a Bizottság számára az uniós versenypolitika alkalmazása, betartatása és a szabályozások 
lehetséges módosítása terén. 

Az Európai Bizottság képviseletében PAUL CSISZÁR, az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgató-
ságának igazgatója mutatta be az uniós versenypolitikában várható fejleményeket, kiemelve a digitális 
gazdaság kulcsfontosságú szerepét a jövő Európájában. DR. SÁRAI JÓZSEF a Gazdasági Versenyhivatal 
Nemzetközi Irodájának vezetője a tagállami és uniós versenyjogi hatóságok közötti együttműködést 
mutatta be a jelenlévők számára. 

A jelentéstevő SZANYI TIBOR európai parlamenti képviselő a Parlament és a Bizottság közötti még 
szorosabb együttműködést szorgalmazta és kiemelte, hogy az uniós versenyjogi politika célja a fenn-
tarthatóság, a kis piaci szereplők védelme és a magasabb környezeti és munkastandardok végrehajtása.
A rendezvény szakmai moderátora DR. HEGYMEGI-BARAKONYI ZOLTÁN, a Magyar Versenyjogi Egye-
sület elnöke volt.  

Az előadásokat követően a szakmabeli közönség kérdéseket és javaslatokat fogalmazott meg a témát 
illetően amelyek fontos szerepet játszanak majd a készülő európai parlamenti jelentés tervezetét illető-
en is. 
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EP-képviselők 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 Meeting Point el-
nevezésű helyszín a Sziget Fesztiválon, 
ahol az érdeklődők a fesztivál egyéb 
programjai mellett tájékozódhadtak az 
Európai Unióról, az uniós továbbtanu-
lásról, munkavállalásról és jogokról. 
A European Meeting Point területén az 
Európa Pont sátránál európai parlamenti 
képviselőkkel is találkozhattak. Augusz-
tus 11-én, csütörtökön 16 órától UJHELYI 
ISTVÁN, augusztus 12-én pénteken 15 
órától MESZERICS TAMÁS, 16 órától 
JÁVOR BENEDEK EP-képviselők beszél-
gettek a fesztivál látogatóival.
Az EP-képviselői találkozók mellett a 
helyszínen minden nap 14 órától aktu-
ális uniós kérdésekről, Európa jövőjé-
ről, az európai intézmények munkájáról 
szervezett beszélgetéseket a Corvi-
nus Külügyi és Kulturális Egyesülete. A 
meghívott vendégek között szerepelt 
TAKÁCS SZABOLCS európai uniós 
ügyekért felelős államtitkár és ZUPKÓ 
GÁBOR, az Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviseletének vezetője is.
A European Meeting Point programjait 
az Európai Bizottság Magyarországi Kép-
viselete az Európai Parlament Tájékozta-
tási Irodájával közösen, 12 szervezettel 
(AEGEE Budapest, AFS Magyarország 
Nemzetközi Csereprogram Alapítvány, 
Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesü-
let, Együtt Európáért Alapítvány, Eras-
mus+ Programiroda, Erasmus Student 
Network Hungary, Café Babel Budapest, 
JEF-Hungary, Ifjúsági Konzultációs Kör 
– OneEurope – Szólj Bele!, Pillar Alapít-
vány, Szubjektív Értékek Alapítvány, UEF 
Hungary) együttműködésében valósí-
totta meg.

As is traditional the European Meeting 
Point location 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 Europe Point tent the visitors could 
meet Members of the EP, as well. On 11 
August, Thursday, from 4 pm ISTVÁN 
UJHELYI, on 12 August, Friday, from 3 
pm TAMÁS MESZERICS, from 4 pm 
BENEDEK JÁVOR, MEPs talked to the 
visitors of the festival.

In addition to the meetings with MEPs, 
every day from 2 pm the Corvinus Soci-
ety for Foreign Affairs and Culture has 
organized discussions on the current 
issues of the EU, the future of Europe, 
and on the work of the European insti-
tutions. Among the invited guests were 
SZABOLCS TAKÁCS, State Secretary 
for EU Affairs and GÁBOR ZUPKÓ, the 
Head of Representation of the Commis-
sion in Hungary, as well.

The programs of the European Meeting 
Point were carried out together by the 
Representation of the European Com-
mission in Hungary and the European 
Parliament Information Office in Hun-
gary cooperating with 12 organizations 
(AEGEE Budapest, AFS Hungary Inter-
cultural Programs Foundation, Corvinus 
Society for Foreign Affairs and Culture, 
Together for Europe Foundation, Eras-
mus+ Program Office, Erasmus Student 
Network Hungary, Café Babel Buda-
pest, JEF-Hungary, Youth Consultative 
Service - OneEurope - Szólj Bele!, Pillar 
Foundation, Subjective Values Founda-
tion, UEF Hungary).
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Szakmai egyeztetés az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Stakeholder dialogue on the European Support Asylum Office (EASO)
B U D A P E S T

Az Európai Parlament magyarországi 
Tájékoztatási Irodája 2016. szeptember 
21-én „Az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynöksége” címmel szakmai egyezte-
tést tartott, amelyen NIEDERMÜLLER 
PÉTER európai parlamenti képviselő és 
menekültügyi szervezetek és szakértők 
vettek részt.

A rendezvény  célja volt,  hogy a mene-
kültügy szakterületén érdekelt magyar-
országi szakértők és szervezetek meg-
vitassák az Európai Bizottság javaslatát 
arról, hogy az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal (EASO) az Európai 
Unió teljes jogú Menekültügyi Ügynök-
ségévé váljon, és ezáltal megerősített 
hatáskörrel teljesítse a menekültügyben 
felmerülő egyre komolyabb kihívásokat. 

NIEDERMÜLLER PÉTER, a téma euró-
pai parlamenti jelentéstevője bevezető 
előadásában bemutatta a jelentésterve-
zet fő irányait, és hangsúlyozta, hogy a 
tervezet osztja és támogatja az Európai 
Bizottság által a javaslatban meghatáro-
zott célt, az EASO teljes jogú ügynökség-
gé alakítását. A módosítók fókuszában a 
megfelelő emberi és pénzügyi erőforrás 
biztosítása, az Ügynökség, az UNHCR és 
egyéb nem-kormányzati szervezetek 
közötti szoros együttműködés és a me-
nekültügyi helyzet évenkénti értékelése 
és ellenőrzése áll.

Az előadást követően a szakmabeli kö-
zönség kérdéseket és javaslatokat fo-
galmazott meg a témával kapcsolatban. 
Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottsága a téma 
jelentéstevője, NIEDERMÜLLER PÉTER 
jelentéstervezete alapján az ősz folya-
mán alakítja ki álláspontját, figyelembe 
véve  a politikai és szakmai egyezteté-
sek tapasztalatait.

On 21 September 2016 the European 
Parliament Information Office in Hun-
gary organised a conference on the 
“European Asylum Support Office” with 
the participation of rapporteur and MEP 
PÉTER NIEDERMÜLLER, as well as 
national refugee organisations and ex-
perts. 
 
The objective of the conference was 
to discuss with Hungarian experts and 
stakeholder organisations the pro-
posal of the European Commission 
which would transform EASO into a 
fully-fledged agency of the European 
Union thus the EASO could face the in-
creasing challenges with an enhanced 
mandate. 

Rapporteur and MEP PÉTER NIEDER-
MÜLLER, in his introductory speech 
presented the main directions of the 
draft report and emphasised that the 
draft supports the goal set by the Eu-
ropean Commission namely the con-
version of the EASO into a full-fledged 
agency. The amendments are focused 
on the following topics:  ensuring ade-
quate HR and financial resources; close 
cooperation between the Agency, the 
UNHCR and NGOs; annual evaluation 
and monitoring of the asylum situation.

Following the presentations, the audi-
ence of professional stakeholders raised 
questions and voiced their suggestions, 
which will have an important role in the 
resolution being drafted by the Europe-
an Parliament’s Committee on Civil Lib-
erties, Justice and Home Affairs. 
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

KOZMA IMRE és MA JOR BALÁZS átvették az Európai Polgár díjat
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

IMRE KOZMA and BALÁZS MA JOR Awarded European Citizen’s Prize
B U D A P E S T

A Magyar Tudományos Akadémián tartott ünnepélyes díjá-
tadó keretében szeptember 23-án Európai Polgár díjat kapott  
KOZMA IMRE és MAJOR BALÁZS. Az Európai Parlament által 
a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szoro-
sabb integráció előmozdítása, vagy az unió értékeinek képvi-
seletére hivatott programok alapítása terén kiemelkedő polgá-
rokat díjazó kitüntetést PELCZNÉ GÁLL ILDIKÓ EP-alelnök és 
HÖLVÉNYI GYÖRGY EP-képviselő adták át a díjazottaknak.
A rendezvényen LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament Tájé-
koztatási Irodájának vezetője bemutatta a 2008-ban alapított 
Európai Polgár díjat, melyet a díjazottak méltatása és a díj ün-
nepélyes átadása követett.

KOZMA IMRE római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat társalapítója. Kozma atyát a díjá-
tadón DR. LAKATOS TAMÁS PhD, a Budai Irgalmasrendi Kórház 
ortopédiai osztályának főorvosa és VECSEI MIKLÓS, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke méltatták. A laudációt követő-
en, HÖLVÉNYI GYÖRGY EP-képviselő, a díjazott felterjesztője 
tartott beszédet és adta át a díjat KOZMA IMRÉNEK.
MAJOR BALÁZS a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem régészeti tanszékének vezetője, arabista, régész-törté-
nész, a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió alapítója és vezetője. 
MAJOR BALÁZST PROF. DR. MARÓTH MIKLÓS, akadé-
mikus, egyetemi tanár és DR. TÜSKE LÁSZLÓ, az Országos 
Széchenyi Könyvtár főigazgatója és a PPKE Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Karának oktatója méltatták. MAJOR  
BALÁZS a díjat az Európai Parlament alelnökétől, PELCZNÉ 
DR. GÁLL ILDIKÓTÓL vehette át.
A Magyar Tudományos Akadémián megrendezett díjátadó 
zenei programját a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Iubila-
te leánykara szolgáltatta IFJ. SAPSZON FERENC művészeti 
vezetése mellett.

At a ceremony held at the Hungarian Academy of Sciences on 
23 September TAMÁS KOZMA and BALÁZS MAJOR were 
awarded the European Citizen’s Prize. The prize was awarded 
by European Parliament Vice President ILDIKÓ GÁLL-PELCZ 
and MEP GYÖRGY HÖLVÉNYI. The Parliament awards the 
European Citizen’s Prize every year to projects and initiatives 
that facilitate cross-border cooperation or promote mutual 
understanding within the EU.
At the ceremony ANDREA LŐVEI, the Head of the European 
Parliament Information Office in Hungary presented the Eu-
ropean Citizen’s Prize founded in 2008, which was followed 
by laudations of the honourees and the award of the prize.
IMRE KOZMA O.H., is a Roman Catholic Priest, cofounder of 
the Hungarian Charity Service of the Order of Malta. IMRE 
KOZMA was lauded by DR. TAMÁS LAKATOS PhD, chief 
of orthopaedics at the Buda Hospital of the Order of Hospi-
tallers and by MIKLÓS VECSEI, vice-president of the Hungar-
ian Charity Service of the Order of Malta. Following the lauda-
tions, MEP GYÖRGY HÖLVÉNYI, who nominated Mr Kozma 
gave a speech and presented the award to him.
BALÁZS MAJOR is the head of the archaeology department 
at the Péter Pázmány Catholic University, aarabist, archaeolo-
gist and historian, and founder and leader of the Syrian-Hun-
garian Achaeological Mission. BALÁZS MAJOR vagy lauded 
by PROF. DR. MIKLÓS MARÓTH, member of the academy 
of sciences, university professor and DR. LÁSZLÓ TÜSKE, di-
rector general of the Hungarian National Library and profes-
sor at Péter Pázmány University. After her laudation, European Parliament Vice-President ILDIKÓ GÁLL-
PELCZ presented the award to Mr BALÁZS MAJOR.
The musical programme of the ceremony held at the Hungarian Academy of Sciences was performed by the 
Iubilate girl choir of the Zoltán Kodály Choir School, under the artistic direction of FERENC SAPSZON, JR.
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Ismét Budapesten az Európai Ifjúsági Nagykövetek
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

European Youth Ambassadors in Budapest again
B U D A P E S T

On 18th October the European Parliament Information Office hosted the European Youth Ambassa-
dors at the Europe House, Budapest.  The program - that has been organized for Dutch, Polish, Turkish, 
Spanish and Hungarian students showing special interest in the EU - started with a short presentation 
of the Information Office, which introduced the youth programs and the social media network of the 
European Parliament and the Office.

Following the short introduction, the students have participated in an interactive, unconventional EU 
lesson. First, through a quiz game they were asked what the EU makes them think of, what the most 
important values of the EU are for them, what bothers them most about the EU, and where they see 
the EU in 2030. After this, by means of a creative simulation game the students got an insight into the 
decision-making process of the European Union, in the course of which they have showed their comp-
romise and debating skills. 

In the end, the questions, the students were the most interested in have been answered: perhaps not 
surprisingly the majority of the issues may affect the future of the student, thus the migration crisis, the 
Brexit, and the strengthening of the EU identity.

The program is part of a 3-year international exchange program, which first and foremost aims at bring-
ing closer the culture, creativity, innovation, cross-border and life-long learning to the youth, as well as 
at launching international dialogue in issues affecting the young people the most.

Október 18-án az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája látta vendégül az Európai Ifjúsági Nagykövete-
ket az Európa Pontban. Az EU iránt különös érdeklődést mutató holland, lengyel, török, spanyol és ma-
gyar diákok számára szervezett program a Tájékoztatási Iroda egy rövid prezentációjával indult, amely az 
Európai Parlament és az Iroda ifjúsági programjait és közösségi média tevékenységét mutatta be. 

A bevezető előadások után egy interaktív, rendhagyó EU tanórán vehettek részt az érdeklődő fiatalok. 
Első feladatként kvízjáték formájában mondhatták el, hogy hogyan vélekednek az EU-ról, mit tartanak az 
EU legfontosabb értékeinek, mi aggasztja őket leginkább, és hol látják az EU-t 2030-ban. Ezt követően 
az uniós döntéshozatalba nyerhettek betekintést egy kreatív szimulációs játékon keresztül, amely során 
kompromisszum - és vitakészségeiket mutathatták be a fiatalok. 

A játékos tanóra után a diákok az őket leginkább érdeklő kérdéseikre kaphattak választ: talán nem meg-
lepő módon a kérdések jelentős része olyan témákat érintett, amelyek komolyan érintik a diákok jövőjét 
is, így szó esett a migrációs válságról, a Brexitről, és az uniós identitás erősítéséről is. 

A program egy 3 éves nemzetközi csereprogram része, amelynek elsődleges célja, hogy közelebb hozza 
az ifjúsághoz a kultúrát, kreativitást, innovációt, a határokon átívelő vagy élethosszig tartó tanulást, és 
nemzetközi párbeszédet indítson el a fiatalokat leginkább érintő témákban.
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Szaharov-díj - Vendégünk Dr. HARDI RICHÁRD
 2 0 1 6 .  N O V E M B E R  3 .  1 9 : 0 0  -  E U R Ó P A  P O N T  –  B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Sakharov Prize - Our guest: Dr. Richárd Hardi
B U D A P E S T  –  3  N O V E M B E R  2 0 1 6  1 9 : 0 0  -  E U R O P E A N  P O I N T

Between 3-18 November a photo exhi-
bition under the title Cataracta was vi-
sible at the European Point.
The displayed woks were inspired by 
the mission of DR. RICHÁRD HARDI 
eye specialist working in the Democ-
ratic Republic of Congo. The exhibited 
photos were telling about the cases of 
patients, from any age group, saved by 
Dr HARDI and introduced the visitor to 
the hardship and the wonders of his 
work.
Our guest, Dr HARDI is working for a 
similar aim as the 2014 Sakharov Prize 
winner DENNIS MUKWEGE, curing people in need in the DRC. After the inauguration of the exhibition 
a public discussion was held in the topic of international development, humanitarian aid provided by 
the EU to African countries and personal experiences gained during the mission. Apart from Dr. HARDI, 
the public event’s other speaker was the photographer who documented his work, ANDRÁS D. HAJ-
DÚ, internationally acknowledged photo reporter.
This program was very popular: more than 120 people attended the programme in Europe House.
The program was organized in cooperation with the EC Representation and the European Parliament 
Information Office.

Az Európa Pontban november 3. és 18. 
között volt megtekinthető a Cataracta 
című kiállítás. A különleges kiállítás képei 
DR. HARDI RICHÁRD szemész kongói 
munkájáról és az általa meggyógyított fi-
atalokról, idősekről mesélnek. Hardi dok-
tor, csakúgy, mint a Szaharov-díj 2014-es 
kitüntetettje, DENNIS MUKWEGE az 
afrikai Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban gyógyítja a betegeket. A Sza-
harov-díj kapcsán november 3-án vele 
beszélgettünk a nemzetközi fejlesztés 
kérdéseiről, az Európai Unió által az af-
rikai országoknak nyújtott humanitárius 
segítségről, személyes tapasztalatairól. 
A beszélgetés másik vendége  a kiállítás 

képeinek készítője, a számos díjjal elismert fotóriporter, HAJDÚ D. ANDRÁS volt.
A kiállítás megnyitója és az azt követő beszélgetés több mint 120 érdeklődőt vonzott.
A program az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és az Európai Bizottság Magyarországi Képvisele-
tének közös szervezésében valósult meg. 
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Az Európai Parlament Alkotmányügyi szakbizottsága Budapesten
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Visit of the AFCO delegation
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Alkotmányügyi szakbizottságának küldöttsége 2016. november 2-4. között Szlo-
vákiába és Magyarországra látogatott azzal a céllal, hogy megismerje a szlovák elnökség programját és 
működését, valamint Szlovákia és Magyarország hatóságainak nézeteit az Európai Unió alkotmányos 
fejlődéséről, az európai szintű kormányzatiság kérdéseiről, különös tekintettel a júniusi brit népszavazás 
eredményére és a pénzügyi, gazdasági és szociális válság lehetséges európai következményeire. 
A látogatás keretében a küldöttség tagjai IVAN KORČOK szlovák Európa-ügyi miniszterrel, TRÓCSÁNYI 
LÁSZLÓ igazságügyi miniszterrel, TAKÁCS SZABOLCS államtitkárral, VARGA ZS. ANDRÁS alkotmány-
bíróval, az Országgyűlés Törvényalkotási-, és az Európai Ügyek bizottságának képviselőivel, a parlamenti 
frakciók vezetőivel, egyetemi kutatókkal és politikai kutatóintézetek képviselőivel is találkoztak. 

A látogatás lehetőséget teremtett arra is, hogy a szakbizottság közelebbről is megismerhesse a nemzeti 
hatóságok és az európai intézmények együttműködését, valamint a különböző tagállami gyakorlatokat.  

A látogatás végén, a küldöttség sajtótájékoztatót tartott Budapesten, amelynek során a delegáció nevé-
ben SCHÖPFLIN GYÖRGY és MAITE PAGAZAURTUNDÚA RUIZ európai parlamenti képviselők nyúj-
tottak tájékoztatást a látogatás tapasztalatairól a sajtó képviselői számára.

The European Parliament’s Constitutional Affairs Committee (AFCO) dispatched a 
delegation to Slovakia and Hungary to overview the program of the Slovak Pre-
sidency and to discuss the issues related to the constitutional development of 
the European Union, to governance at European level with special focus on the 
outcome of the British referendum in June and the management of the financial, 
economic and social crisis or the refugee crisis. 

In the framework of the mission the delegation met among other MR. IVAN 
KORČOK, Minister of EU Affairs in Slovakia, Hungarian Justice Minister LÁSZLÓ 
TRÓCSÁNYI and State Secretary SZABOLCS TAKÁCS. The delegation also had 
discussions with ANDRÁS VARGA ZS., Constitutional Court Member, with the 
representatives of the Committee on Legislation and the Committee on European 
Affairs of the National Assembly, with the parliamentary group leaders, university 
professors and political research institutes. 

The visit provided an excellent opportunity for the delegation to have an overview 
about the cooperation between national authorities and European institutions 
and about the various practices in the member states. 

The AFCO delegation ended their mission with a press conference where MEP 
GYÖRGY SCHÖPFLIN and MEP MAITE PAGAZAURTUNDUA RUIZ provided in-
formation about the experiences of the AFCO visit to the representatives of the 
Hungarian press. 
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

LUX-filmnapok az Urániában
Az Európai Parlament filmművészeti díjára jelölt filmek vetítése

2 0 1 6 .  N O V E M B E R  1 6 - 1 8 .   –  B U D A P E S T

I .  E V E N T S

LUX Film Days in Uránia
The screening of three films in the run for the film prize of the European Parliament
B U D A P E S T  –  N O V E M B E R  1 6 - 1 8 ,  2 0 1 6

November 16. és 18. között az Európai Parlament Tájékoztatási 
Irodája az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatta be a LUX 
filmdíjra jelölt, Európa sokszínűségét és értékeit közvetítő, egy-
úttal fontos társadalmi problémákra reflektáló játékfilmeket. 
Az idén versenyben lévő három filmmel az identitását ke-
reső fiatal generáció szemén keresztül tekinthetett be a kö-
zönség a legkülönfélébb élethelyzetekbe, az arab tavasztól 
kezdve (LEYLA BOUZID: Felnyitom a szemem) egy árvahá-
zon át (CLAUDE BARRAS: Életem Cukkiniként) a kizsákmá-
nyoló vállalati szféráig és az újjáéledő apa-lánya kapcsolatig  
(MAREN ADE: Toni Erdmann). A vetítésekre a Tájékoztatási 
Iroda Facebook-oldalán lehetett belépőket nyerni egy rövid 
kvízjáték kitöltésével, a szakmai közönség pedig regisztráció 
útján vehetett részt az eseményen.
A LUX-filmnapok programja november 16-án 18:00 órakor 
egy kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött az Uránia Kávéház-
ban, „Elszakadás - Szülő-gyerek történetek a kortárs európai 
filmben” címmel. 
A vetítéssorozat hivatalos megnyitóján, november 16-án  
LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájá-
nak vezetője és ELEKES BOTOND, az Uránia Nemzeti Filmszín-
ház igazgatója köszöntötte a nézőket. November 18-án, a telt-
házas záró vetítés előtt UJHELYI ISTVÁN, európai parlamenti 
képviselő köszöntötte a közönséget és mutatta be a LUX-díjat. 
Az esemény nagy média visszhang mellett, a tavalyi vetíté-
sekhez hasonlóan magas látogatószámmal valósult meg. A 
három vetítésen közel 1200-an-en vettek részt, a legmaga-
sabb nézettsége a november 18-i Toni Erdmann vetítésnek 
volt, ekkor teljes telt ház mellett 460 fő ült bent a nézőtéren.
A LUX-filmnapok keretében került megrendezésre a Lumière 
Filmblub az Európa Pontban 2016. november 18-án, együtt-
működésben az Európai Bizottság Magyarországi Képvisele-
tével. A filmklubban a  Mennyit ér egy ember? c. filmet néz-
hették meg az érdeklődők, a vetítést megelőző beszélgetés 
fókuszában a LUX filmdíj állt. A beszélgetés és a vetítés több 
mint 70 érdeklődőt vonzott.

A LUX FILMDÍJ 10. ÉVFORDULÓJA
A LUX filmdíj tízéves évfordulóját nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte az Európai Parlament, amely-
nek  keretében a szolnoki TISZApART moziban vetítettük le a 2015-ös LUX filmdíjas Mustang című filmet. A 
vetítést LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának vezetője és DEMETER ISTVÁN, a 
Tisza Mozi igazgatója nyitotta meg. LAKY ENIKŐ, fiatal Lux nagykövet a Velencei filmfesztiválon szerzett 
élményeiről számolt be a közönség számára, A szimultán vetítést egy Brüsszelből közvetített beszélgetés 
követte a film rendezőjével, melyhez a hazai közönség Twitteren keresztül kapcsolódhatott be. 

Between 16-18 November, the European Parliament Informa-
tion Office and the Urania National Film Theatre presented the 
films qualifying for the final round of the European Parliament’s 
LUX Film Prize, the films that are reflecting the diversity and va-
lues of Europe, as well as important societal problems. 
By means of the finalists of 2016, through the eyes of the young 
generation looking for its identity, the audience gained an insight 
into a variety of life situations, ranging from the Arab Spring 
(LEYLA BOUZID: As I open my eyes) through an orphanage 
(CLAUDE BARRAS: My life as a Courgette) till the exploitative 
corporate sector and the resurgent father-daughter relationship 
(MAREN ADE: Toni Erdmann). Tickets to the screenings were 
distributed through a sweepstake organised on Facebook.   
The program of the LUX Film Days started on 16 November, 6 
pm with a roundtable-discussion in the Café of Urania which 
focused on the representation of stories related to parents 
and children in European cinema.
At the official opening of the screening series, on 16 November, 
MS. ANDREA LŐVEI, Head of the European Parliament Informa-
tion Office for Hungary and MR. BOTOND ELEKES, Managing Di-
rector of Urania welcomed the attendees. At the closing full house 
screening on 18 November MEP ISTVAN UJHELYI welcomed the 
audience and presented the information about the Prize.
The event was publicised widely in the media and - similar to 
last year’s screenings - was successfully completed with a high 
number of attendees. The total attendance was nearly 1200 for 
the three days, the Toni Erdmann on 18 November generated 
the highest attendance ever for a single screening with a full 
house of 460.
As the continuation of the LUX Film Days, the EPIO Budapest 
organized programs jointly with the ECREP in the framework of 
EPS cooperation on 18 November 2016. The Lumère Film Club 
of Europe Point (EPS) focussed on LUX prize and presented the 
La loi du marché / The Measure of Man. This program was very 
popular, too: more than 70 people attended the screenings in 
Europe House.

10TH ANNIVERSARY OF THE LUX FILM PRIZE
On the occasion of the 10th anniversary of the LUX Film Prize the screening of the film Mustang was 
organized in Szolnok on 10 October 2017. The screening was opened by ANDREA LŐVEI, Head of the 
European Parliament Information Office, ISTVÁN DEMETER, director of the Tisza Mozi; whereas ENIKŐ 
LAKY, young LUX ambassador related her experience about the Venice Film Fesitval. The screening was 
followed by a streamed Q&A with the director of the film and a Twitter wall in TiszapART cinema.
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Európa jövője - sajtószeminárium Brüsszelben
B R Ü S S Z E L

I .  E V E N T S

Future of Europe - press seminar in Brussels
B R U S S E L

The European Parliament Information 
Office Budapest in collaboration with 
the central Media Services organized 
a press seminar about the future of 
Europe in Brussels on 18-19 October 
2016. The invited journalists were fami-
liarized with the ideas discussed by the 
Parliament’s Committee on Constitu-
tional Affairs on reforming the EU, and 
exchanged views on the challenges 
of Europe with leading European and 
Hungarian European politicians. 

The 15 invited journalists met Hungarian 
MEPs, PÉTER NIEDERMÜLLER, ISTVÁN 
UJHELYI, GYÖRGY SCHÖPFLIN, the 
European Parliament’s President, MAR-
TIN SCHULZ and Vice President, MAIRE-
AD MCGUINNESS, as well as rapporteurs 
and chairmen of committees, GUY VER-
HOFSTADT, ELMAR BROK, MERCEDES 
BRESO, PERVENCHE BERÉS, REIMER 
BÖGE, ISABELLE THOMAS and JEAN 
ARTHUIS.

The reports discussed during the seminar 
were adopted by the Committee in De-
cember, and are expected to be brought 
to the plenary session in early 2017. 

Az Európai Parlament budapesti Tájé-
koztatási Irodája együttműködésben a 
központi médiaszolgálattal sajtószemi-
náriumot szervezett Európa jövőjéről 
Brüsszelben 2016. október 18-19. kö-
zött. A meghívott újságírók részletesen 
megismerhették a parlament Alkotmá-
nyügyi Bizottságában tárgyalt részletes 
elképzeléseket, és eszmét cserélhettek 
az Európát érő kihívásokról vezető eu-
rópai és magyar európai politikusokkal.

A 15 meghívott magyar újságíró találko-
zott NIEDERMÜLLER PÉTER, UJHELYI  
ISTVÁN, és SCHÖPFLIN GYÖRGY 
magyar EP-képviselőkkel, az Euró-
pai Parlament elnökével MARTIN 
SCHULZCAL és alelnökével MAIREAD 
MCGUINNESS-szel, valamint GUY VER-
HOFSTADT, ELMAR BROK, MERCEDES 
BRESO, PERVENCHE BERÈS, REIMER 
BÖGE, ISABELLE THOMAS, és JEAN 
ARTHUIS parlamenti jelentéstevőkkel 
és bizottsági elnökkel.

A szeminárium keretében megtárgyalt 
jelentéseket a parlamenti szakbizottság 
decemberben fogadta el, és azok várha-
tóan 2017. elején kerülnek a teljes ple-
náris ülés elé.
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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 2016 „4 for Europe” high school contest 
B U D A P E S T

A december 16-i döntővel véget ért a 2016-os „4 for Europe” 
középiskolások számára kiírt uniós témájú országos vetélke-
dő. Az országos döntőt az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gyakorló Gimnázium csapata nyerte, így ők 
kaptak részvételi lehetőséget a 2016/2017-es tanév tavaszi 
félévében egy strasbourgi tanulmányútra az Európai Parla-
ment EUROSCOLA programjának keretein belül.

Összesen 186, négy fős középiskolás diákokból álló csapat 
jelentkezett a vetélkedőre, hogy számot adjon az Európai 
Unióval és az Európai Parlamenttel kapcsolatos ismereteiről. 
Az első on-line fordulót követően régiónként a legjobb 10 
csapat jutott be a regionális döntőkbe, ahonnan a regionális 
forduló győztese, és összesített eredmény alapján a 3 legjobb 
második helyen végzett csapat kapott meghívást az országos 
döntőre, amelyre december 16-án Kecskeméten került sor.

A verseny során a diákoknak nem csak lexikális tudásra volt 
szükségük, hanem rátermettségüket és problémamegoldó 
képességüket kreatív feladatokkal kellett bizonyítaniuk, sőt, 
egyes feladatokhoz még előadói vénájukra is szükség volt.

A három forduló során az az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 
Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium négy fős csapata tel-
jesített a legeredményesebben, így ők nyerték el a vetélkedő 
fődíját, a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében az Euroscola- 
programban való részvétel lehetőségét. Az Euroscola-prog-
ram keretin belül 28 tagállam középiskolás diákjai tehetik 
próbára képességeiket az "Európai Fiatalok Parlamentje" for-
májában megrendezésre kerülő találkozókon az Európai Par-
lament üléstermében, Strasbourgban. A verseny 2-4. helye-
zett csapatai pedig az Európai Unió soros elnökségét 2016 
második felében betöltő Szlovákiába látogathatnak el több-
napos tanulmányút keretében.

A "4 for Europe" vetélkedő a magyarországi Europe Direct 
Információs Hálózat által, az Európai Parlament Tájékoztatási 
Irodája, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a Ka-
tona József Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség együttműködésével került megrendezésre.

The 16 December final marked the conclusion of the„4 for 
Europe” nationwide contest on the European Union for high 
school students.  The team of ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 
Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium has won the final, 
thus the opportunity to participate in the spring semester of 
2016/2017 on a study trip to Strasbourg in the framework of 
the European Parliament’s Euroscola programme. 

Altogether 186 four-person teams consisting of high school 
students applied for the contest to give an account of the-
ir knowledge about the European Union and the European 
Parliament. After the first online round the regions’ 10 best 
teams participated in the regional finals, from where the win-
ners of the regional round, as well as according to the total 
results the 3 best runner ups were invited to the national fi-
nal, which took place on 16 December in Kecskemét.

During the competition the students did not only need lexi-
cal knowledge, but their aptitude 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 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorló Gimnázium, thus they won the prize of the cont-
est, the opportunity to participate in the spring semester of 
2016/2017 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 organi-
zed in the form of the “European Youth Parliament” in the 
chamber of the European Parliament in Strasbourg. The 2-4th 
teams visit the rotating presidency of the European Union in 
the second half of 2016, Slovakia as part of a study trip.  

The ”4 for Europe” contest was organized by the Europe Direct 
Information Network, the European Parliament Information
Office in Hungary, the European Commission Representation
in Hungary, the Katona József Library and the Alliance of Lib-
raries and Information Institutes.
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Turisztikai évértékelő az Európa Pontban
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Tourism - a year in review in Európa Pont 
B U D A P E S T

2016. december 19-én „Tourism on the Spot - év végi beszámoló az Európai Parlament Közlekedési és 
Turisztika Bizottságának alelnökétől” címmel szakértői konferenciát szervezett az Európai Parlament Tá-
jékoztatási Irodája az Európa Pontban. Az eseményen UJHELYI ISTVÁN, európai parlamenti képviselő, 
a Közlekedési és Turisztikai Bizottság alelnöke és a szakma hazai szakértői vettek részt.

UJHELYI ISTVÁN, EP-képviselő köszöntötte a megjelent érdeklődőket, majd a téma fontosságára rá-
mutatva kiemelte, hogy a turizmus, habár a harmadik legnagyobb foglalkoztatási ágazat, kihívásokkal 
áll szemben. Ezt követően a képviselő bemutatta  a turisztikai szempontok megjelenését az Európai 
Parlament 2016-os jogalkotási tevékenységében. 

A rendezvény az Európai Parlament tevékenységének bemutatásán túl lehetőséget teremtett arra, hogy 
a turizmus szakértői és érdekeltjei, valamint a témával foglalkozó magyar európai parlamenti képviselő 
egy sikeres eszmecserét folytassanak a szektort érintő kihívásokról, feladatokról és a további lehetősé-
gekről. 

A conference of experts called „Tourism on the Spot - year-end report by the Vice-Chair of the European 
Parliament’s Committee on Transport and Tourism” was organized by the European Parliament Informa-
tion Office on 16 December 2016 in the European Public Space. On the event MEP ISTVÁN UJHELYI, 
Vice-Chair of the Committee on Transport and Tourism and domestic professional stakeholders and 
experts attended. 

The event aimed at presenting the activities of the European Parliament in the field of tourism in 2016. 
In addition, it provided the opportunity to the experts and stakeholders of tourism as well as the Hun-
garian MEP dealing with the issue area to confer about the challenges, tasks and the further opportu-
nities affecting the sector. 

The event started with the presentation of MEP ISTVÁN UJHELYI, in which he introduced the activities 
of the European Parliament in the field of tourism in 2016. Following the presentation the professional 
audience could have formulated questions and suggestions relating the subject.
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Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája a 2016-os évben is folytatta a 2011 szeptemberében indított 
„EU-tanóráit”: a foglalkozások általános - és középiskolás, valamint egyetemista csoportok és speciális 
igényű csoportok számára indulnak, a programok helyszínéül pedig a Millenáris parkban található Eu-
rópa Pont szolgál. 

A 2015/2016-os tanév második félévében 1129, a 2016-2017-es tanév első félévében pedig 1000 diák 
diák vett részt az EU-Tanóra projektben, összesen 78 foglalkozás keretében.
 
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 2016 the European Parliament Information Office for Hungary has continued 
giving EU lessons: the program was launched in 2011 for elementary, high school 
and university student groups, as well as for students with special needs venued 
in the Európa Pont located at Millenáris Park. 

The second semester of 2015/2016 academic year had over 1129, the first semes-
ter of 2016/2017 academic year had over 1000 school students participate on an 
overall of 78 occupations of the 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

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 2016 őszén országos rajzpályázatot hirdetett 10-15 éves tanulók 
részére „Értékeink Európában - ami összeköti Európát” címmel. A közel 320 alkotásból a helyezetteket 
és a Tájékoztatási Iroda 2017-es naptárába kerülő rajzokat kiválasztó 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 “Our values in Europe- what is connecting Europe”. Out of the some 320 artworks a jury, head-
ed by MEP ÁDÁM KÓSA, selected the awarded works; these drawings will appear in the 2017 calendar 
of the Information Office.
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The European Parliament Press Service 
organises thematic press seminars each 
year in Brussels for journalists on the 
priorities and legislative dossiers of the 
European Parliament. 

The seminars of 2016:
- Press seminar in Brussels: Terrorism: 

the EU’s response, 26-27 January 2016
- Press seminar in Brussels: Women ref-

ugees and asylum seekers in the EU, 
1-3 March 2016

- Press seminar in Strasbourg: Ongoing 
EP legislation and hot EU issues, 6-9 
June 2016

- Press seminar in Strasbourg: An EU Border and Coast Guard: managing Europe’s frontiers, 5-6 July 2016
- Press seminar in Brussels: The Future of Europe, 17-19 October 2016
- Press seminar in Strasbourg: LUX Film Prize 2016, 22-23 November 2016
- Press seminar in Brussels: Railway Package, 6-7 December 2016
- Press seminar in Strasbourg: Sakharov Prize for Freedom of Thought, 13 December 2016

45 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 gives an opportunity to the representatives of audiovisual, 
online and written press to attend the plenary sessions of the European Parliament.
The Information Office in Hungary invited 30 journalists to the plenary sessions of the European parlia-
ment during the first semester of 2016. 

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

2016-os szemináriumok: 
- Brüsszeli sajtószeminárium: Terrorizmus: az EU válasza, ja-

nuár 26-27.
- Brüsszeli sajtószeminárium: Menekült és menedékkérő nők 

az Európai Unióban, 2016. március 1-3.
- Strasbourgi sajtószeminárium: Az Európai Unió aktuális ki-

hívásai, 2016. június 6-9.
- Strasbourgi sajtószeminárium: Európai Határ- és Parti Őr-

ség
- az EU határainak védelme, 2016. július 5-6.
- Brüsszeli sajtószeminárium: Európa jövője, 2016. október 17-19.
- Strasbourgi sajtószeminárium: LUX filmdíj, 2016. novem-

ber 22-23.
- Brüsszeli sajtószeminárium: Vasúti csomag, 2016. decem-

ber 6-7.
- Strasbourgi sajtószeminárium: Szaharov-díj a gondolat 

szabadságáért, 2016. december 13.

A központi sajtószemináriumokon és az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája által 
szervezett sajtószemináriumokon összesen 45 újságíró vett részt.

ÚJSÁGÍRÓK MEGHÍVÁSA AZ EURÓPAI PARLAMENT PLENÁRIS ÜLÉSEIRE
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája lehetőséget biztosít az audiovizuális, online és írott sajtó kép-
viselői 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 2016-ban irodánk 30 
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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Az Európai Parlament fiatalok számára 
indított programja az Euroscola-prog-
ram, amely kapcsán 28 tagállam közép-
iskolás diákjai vehetnek részt az „Euró-
pai Fiatalok Parlamentje” formájában 
megrendezésre kerülő találkozókon 
az Európai Parlament strasbourgi ülés-
termében. A 16-18 éves középiskolás 
korosztályt célzó nemzetközi Eurosco-
la-programba idén is az Európai Parla-
ment Magyarországi Tájékoztatási Irodá-
ja által szervezett online vetélkedőben 
elért eredmények alapján lehetett be-
kerülni. Az online kvíz játékfelülete 2016 
nyarán új külsőt és struktúrát kapott.  
2016-ban a tavaszi és őszi versenyidő-
szakban összesen 153 iskola diákjai ját-
szottak a kvízzel.

The Euroscola program, launched by 
the European Parliament for young cit-
izens, brings students from 28 Member 
States to participate, in the form of a 
“European Youth Parliament”, in a meet-
ing held in the plenary 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 organ-
ized 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 of 
2016 a total of 153 schools competed 
on the quiz.  

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
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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
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Európa Pont Events
B U D A P E S T

Az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének és az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodájának létesítménye 
nemcsak hasznos információkkal, ha-
nem számos izgalmas, európai témájú 
szakmai és kulturális programmal is vár-
ja a látogatókat az Európai Unió Házá-
nak földszintjén és galériáján. Célunk, 
hogy Budapesten olyan pezsgő euró-
pai közösségi teret hozzunk létre, aho-
vá mindenki szívesen betér, és amely a 
szakmai programok mellett az európai 
kultúra házaként is működik. Az Európa 
Pont szívesen ad otthont más kezde-
ményezéseknek is, amelyek határozott 
európai dimenzióval rendelkeznek, és 
amelyek szellemisége összhangban áll 
az Európai Unió alapértékeivel.

Európa Pont, the joint venue of the Eu-
ropean Commission Representation in 
Hungary and the European Parliament 
Information Office, provides not only 
handy information but also awaits its 
visitors with plenty of exciting Europe-
an-themed professional and cultural 
programs on the ground floor and gal-
lery of the House of the European Union. 
Our aim is to create a sparkling Europe-
an community sphere where everyone 
is warmly welcome and which, in addi-
tion to offering professional programs, 
also serves as a home for European cul-
ture. The Európa Pont is happy to be the 
host of other activities with a certain 
European dimension and that are in line 
with the European Union’s core values. 
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Facebook
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának Facebook-ol-
dala 2010-ben indult. Közösségi média jelenlétünk egyik fő 
célja az offline rendezvényeink népszerűsítése online. Figye-
lemre méltó eredmény, hogy a 2015-ös évben az oldal kö-
vetőinek száma mintegy másfélszeresére nőtt, és e pozitív 
folyamat azóta is töretlen.  Összességében kijelenthető, hogy 
oldalunk követői bázisát aktív, az európai ügyek iránt érdeklő-
dő és az aktualitásokra fogékony közösség alkotja.

Követőink száma 2016 decemberében: több mint 13900

Az Európai Parlamenttel kapcsolatos híreket, aktualitásokat 
feldolgozó bejegyzéseink, infografikáink, videóink mellett az 
év során több alkalommal indítottunk tájékoztató kampányo-
kat és informatív kvízjátékokat. 

Twitter
Twitter profilunkkal 2013 óta vagyunk aktívan jelen a főként 
magyarországi twitterezők, véleményformálók körében. A kö-
vetői bázis egyenletes és folyamatos emelkedése is mutatja, 
hogy a közösség érdeklődik az általunk megjelenített, EP vo-
natkozású hírek és aktualitások iránt angol és magyar nyelven 
egyaránt. Követőink közül sokan felveszik a kapcsolatot iro-
dánkkal közvetlen üzenet formájában bővebb tájékoztatást 
kérve.

Követőink száma 2016 decemberében: több, mint 2030

Instagram
Irodánk folyamatosan igyekszik minél szélesebb körben ki-
használni a közösségi média által kínált felületeket. Annak 
érdekében, hogy a fiatalabb, főként vizuális tartalom iránt 
fogékony közönséget is elérjük, 2014 nyarán elindítottuk Ins-
tagram-oldalunkat. Facebook és Twitter felületeinkhez ha-
sonlóan az Instagramon is aktív, befogadó közösséget kezd-
tünk el építeni.

Követőink száma 2016 decemberében: több, mint 570

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 increased 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 communi-
ty interested in European issues. 

Number of followers in December 2016: more than 13900

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

Twitter
We have been present with our Twitter profile since 2013 pri-
marily 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 2016: more than 2030

Instagram
Our office has been constantly aspiring to best make use the 
wide possibilities provided by social media platforms. In or-
der the reach out to the younger generation more receptive 
towards visual content 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 com-
munity.

Number of followers in December: more than 570
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