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Az Európai Parlament demokratikus erejének alapja az Európai Unió 
28 országában élő 375 millió szavazó által biztosított mandátuma.

Az Ő rendszeres, folyamatos és cselekvő részvételük nélkül az EP nem létezne.

Ez a részvétel nagymértékben az Önök – műsorszolgáltatók és tartalom
szolgáltatók – munkájától függ.

Az Önök jelentései, elemzései és kritikái a Parlament tanácskozásairól, 
vitáiról segítik formálni az állampolgárok véleményét; azt, hogy mit tudnak, 
gondolnak és éreznek az európai parlamenti képviselők munkájáról 
– akik az Ő megbízásukból dolgoznak.

Ez a katalógus az Önök rendelkezésére álló, az Európai Parlament munkájának 
ismertetését segítő eszközöket és erőforrásokat összegzi.

Üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, és arra bátorítom, használja ki teljes 
mértékben a rendelkezésre bocsátott eszközeinket. 

Jaume Duch Guillot
Kommunikációs főigazgató,  

az Európai Parlament szóvivője



Mit jelent az Európai Parlament számára  
a média?

A média kulcsszerepet játszik az emberek világképének 
és prioritásainak formálásában.

Tudjuk, hogy a média kapcsolatok ápolása hosszú távú 
folyamat, ami proaktív hozzáállást kíván.

Minden eszközzel támogatjuk az állampolgárok 
tájékoztatásával kapcsolatos munkát,  
és az Európai Parlamentről időszerű, tényszerű 
információkat biztosítunk.
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4 akkreditáció
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Az újságíróknak, fotósoknak 
és audio vizuális stáboknak 
 sajtó akkreditációra és/vagy 
forgatási engedélyre van 
szükségük ahhoz, hogy 
belépjenek és dolgozzanak 
az Európai Parlament 
 épületeiben.

•  Rövid távú, 
egy meghatározott 
ülésre, vagy  
ülésszakra szóló 
engedély

•  Éves akkreditáció



Rövid időtartamra szóló akkreditáció

Egy adott ülésre vagy ülésszakra szól, és legalább 24 órával az érkezés előtt 
igényelhető.

•  E-mail: media.accreditation@ep.europa.eu

Éves akkreditáció

Tudósítóknak, egy teljes évre szól, a Parlament mindhárom munkavégzési 
helyén + a többi intézménynél is érvényes.

•  Éves akkreditáció szabályzata: http://www.europarl.europa.eu/
pdf/Accreditations/Accreditation_en_2018.pdf

•  Jelentkezési lap: http://www.europarl.europa.eu/pdf/
Accreditations/PRESS_ACCREDITATION_2018.pdf

Forgatási és fotózási engedély újságírók számára

Az Európai Parlamentben a forgatáshoz és a fotózáshoz külön engedély 
 szükséges. Az engedélyt a médiaakkreditációs iroda adja ki, és a media.
accreditation@ep.europa.eu emailcímen keresztül igényelhető.

•  Szabályzat: http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/
Recueil_4_4.4_586710_1_en.pdf
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A médiaakkreditációs iroda elérhetősége

Brüsszel: a médiaakkreditációs iroda a látogatói bejáratnál (Rue Wiertz 60, 
PaulHenri Spaak épület), a biztonsági ellenőrzésen áthaladva balra található.

• BRU  PHS 1C029 
• Telefon: (+32) 2 28 42555 (BXL) 
• Email: media.accreditation@europarl.europa.eu 
• Nyitvatartás: Hétfőtől csütörtökig: 08:30–18:00, Pénteken: 08:30–13:00

Strasbourg (a plenáris ülések ideje alatt): sajtóbejárat, Louise Weiss (LOW) 
épület – első ajtó balra a belső udvaron (Bronislaw Geremek Agora).

• STR  LOW N00307 
• Telefon: (+33) 3 881 72555 (STR) 
• Email: media.accreditation@europarl.europa.eu

Georg TENHAGEN 
• Telefon: (+32) 2 28 44817 (Brüsszel) 
• Telefon: (+33) 3 881 74561 (Strasbourg) 
• Mobil: (+32) 498 98 35 44 
• Email: georg.tenhagen@ep.europa.eu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Médiaakkreditáció az Európai Bizottságban
Médiaakkreditáció az Európai Tanácsban
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8 SZEMINÁRIUMOK
Strasbourg
Brüsszel
Magyarország





Strasbourg, plenáris ülés – részvétel

Az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája lehetőséget biztosít az audio
vizuális, online és írott sajtó képviselői számára az Európai Parlament 
plenáris ülésein való részvételre. Évente 6070 kollégát utaztat ki az Iroda.

•  Előzetes érdeklődés: epbudapest@europarl.europa.eu

•  További infók: http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/
sajtoszoba/strasbourg-plenaris-ules.html

•  Plenáris napirend: http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/
agendas.html 

•  Plenáris élőben: http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/
home.html

•  Ülésnaptár: http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/
meetings-search.html

KAPCSOLAT:
Szontagh Andrásné Annamária

• Mobil: +36 30 603 05 75
• Email: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu
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Brüsszeli szemináriumok – részvétel

Tematikus szemináriumaink egyegy jogalkotási dosszié, politikailag fontos 
esemény vagy az európai közvéleményt foglalkoztató helyzet köré cso
portosulnak. Ilyen jellegű szemináriumok évente 36 alkalommal kerülnek 
megrendezésre.

•  Aktuális + jelentkezés: http://www.europarl.europa.eu/hungary/
hu/sajtoszoba/brusszel-szeminariumok.html

KAPCSOLAT:
Szontagh Andrásné Annamária

• Mobil: +36 30 603 05 75
• Email: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

Szemináriumok Magyarországon

Brüsszeli szemináriumaink mellett helyi szinten is szervezünk tematikus 
workshopokat, háttérbeszélgetéseket és sajtóbriefinget. Ezeken az esemé
nyeken tevékenységeinkről és az Irodánkkal való együttműködési lehetősé
gekről is tájékozódhat. Külső megkeresésekre is nyitottak vagyunk, keresse 
bizalommal sajtóattasé munkatársunkat vagy a budapesti Irodát!

•  Honlap: http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/sajtoszoba.
html
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Tudósítani szeretne?

•  díjmentesen 
használható  
technika

•  csak a közvetítés 
költségeit kell  
fedezni



TV, multimédia

•  Forgatócsoport (operatőr, hangmérnök, Betacam SP, SX vagy DVCam 
felszereléssel) 

•  Standup bejelentkezési lehetőség a plenáris ülések ideje alatt
•  TV stúdió – kerekasztalbeszélgetések felvételéhez vagy élő 

közvetítéshez foglalható
•  Vágószobák 
•  Digitalizálás és feltöltés a parlament FTPszerverére
•  Műholdas átküldés technikai feltételei
•  SNGautók fogadására alkalmas csatlakozási lehetőségek
•  VoxBox: Többkamerás interjúkhoz vagy vitákhoz, hangfelvételhez, 

streaminghez és Google hangouthoz
•  Greenkey

TV, multimédia:
• Telefon: +32 22842010 (Brüsszel)
• Telefon +33 388172010 (Strasbourg)
• Email: TVbookings@ep.europa.eu

VoxBox: 
• Telefon: +32 2 28 32200; +32 498 983 574
• Email: voxbox@ep.europa.eu

14

mailto:TVbookings@ep.europa.eu
mailto:voxbox@ep.europa.eu


Rádió

• Zárt és nyitott stúdiók foglalhatók, 2–7 fő
• Vágószoba és technikus
•  A parlamenti plenáris és bizottsági ülések hanganyaga vágható és 

szerkeszthető

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
• Telefon: +32 2 284 44 01 (Brüsszel)
• Telefon: +33 3 881 74442 (Strasbourg)
• Email: RadioBookings@europarl.europa.eu

Fotó

•  Fotótár: több mint 40 000 fotó (hírek, személyek, történelmi és 
parlamenti események, épületek) elektronikus és hagyományos 
formában, ingyenes hozzáféréssel

•  Fotóriporter foglalható parlamenti témát érintő riportokra, aktuális 
eseményekre 

•  Képek küldése emailben
•  Filmelőhívás saját laborban

•  Honlap: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Hotline Newsdesk

•  Telefon: +32 228 42800 (Brüsszel)
•  Telefon: +33 3881 72800 (Strasbourg)
•  Email: hotlinenewsdesk@europarl.europa.eu

mailto:hotlinenewsdesk@europarl.europa.eu
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SAJTÓANYAGOK, 
MULTIMÉDIA
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Hasznos anyagok egy helyen 
médiaszakembereknek 
a munka végzéshez és 
érdeklődőknek egyaránt 
– háttéranyagok, multimédia 
center, plenáris jegyzőkönyvek, 
szavazati listák, uniós források, 
közbeszerzések, stb.
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EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2019 – MULTIMÉDIÁS TOOLKIT
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/

MULTIMEDIA CENTER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

EPTV
https://www.europarltv.europa.eu/home

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK – SAJTÓSZOLGÁLAT
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room

PLENÁRIS ÜLÉS – ELŐTERJESZTETT SZÖVEGEK
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html

JOGALKOTÁSI FIGYELŐ
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

SZAVAZATI LISTÁK
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html

SZAKBIZOTTSÁGI SAJTÓKÖZLEMÉNYEK:
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/home.html

http://www.europarl.europa.eu/elections
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://www.europarltv.europa.eu/home
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/home.html
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POLITIKAI CSOPORTOK KÖZLEMÉNYEI
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/ 
20150201PVL00010/Organisation-and-rules

EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00031/
European-Parliamentary-Research-Service

NYILVÁNOS DOKUMENTUMTÁR:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/ 
welcome.htm?language=HU

KÖZBESZERZÉSEK
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/hu

UNIÓS BERUHÁZÁSOK MAGYARORSZÁGON
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/HU#

ÁTLÁTHATÓSÁG
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00050/
atlathatosag

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/20150201PVL00010/Organisation-and-rules
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EP A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Facebook (Európai Parlament): https://www.facebook.com/ 
europeanparliament 

Facebook (Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája):  
https://www.facebook.com/EuropaiParlament 

Twitter (Európai Parlament HU): https://twitter.com/Europarl_HU 

Twitter (Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája):  
https://twitter.com/EP_Budapest 

Instagram (Európai Parlament): https://www.instagram.com/ 
europeanparliament 

Instagram (Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája):  
https://www.instagram.com/europaiparlament/ 

EP Newshub: http://www.epnewshub.eu 

Google+: https://plus.google.com/+europeanparliament 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/european-parliament 

https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/EuropaiParlament
https://twitter.com/Europarl_HU
https://twitter.com/EP_Budapest
https://www.instagram.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europaiparlament/
http://www.epnewshub.eu
https://plus.google.com/+europeanparliament
https://www.linkedin.com/company/european-parliament
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Pinterest: https://hu.pinterest.com/epinfographics/ 

Reddit: https://www.reddit.com/r/europeanparliament/ 

Snapchat: europarl

Spotify: https://open.spotify.com/user/1138287535 

Youtube: https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament

https://hu.pinterest.com/epinfographics/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/
https://open.spotify.com/user/1138287535
https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament


24 SAJTÓKAPCSOLATOK
Segítség interjúkészítéshez, 
kutatáshoz
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A brüsszeli sajtóreferensek készítik 
a magyar nyelvű sajtóközleményeket 
és követik az egyes dossziékat. Az Unió 
mind a 24 nyelvén dolgozik sajtós 
kolléga Brüsszelben, aki az adott nyelvi 
sajtóközleményeket készíti. Ezenkívül 
ők egy vagy több jogalkotási dossziét 
is visznek.

Az Európai Parlament Kapcsolattartó 
Irodájának sajtóattaséja  tartja 
a kapcsolatot a tagállami média 
képviselőivel, és az ő feladata 
segíteni interjúk szervezésében 
az egyes – magyar vagy külföldi – 
európai parlamenti képviselőkkel is. 
Ugyanakkor a kollégák közvetlenül 
is kereshetik az adott képviselő 
titkárságát (keresztnev.vezeteknev-
office@ep.europa.eu) és személyi 
asszisztenseit, a politikai csoportok 
sajtóreferenseit és a központi 
sajtós kollégákat is.

Központi sajtószolgálat magyar sajtóattaséja 
( Brüsszel, Strasbourg)
BALÁZS Eszter

• Telefon: (+32) 2 28 42373 (Brüsszel)
• Telefon: (+33) 3 881 73839 (Strasbourg)
• Email: sajto-hu@europarl.europa.eu
• Email: eszter.balazs@europarl.europa.eu

Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája 
 Magyarországon
SZONTAGH Andrásné Annamária sajtóattasé

• Telefon: +36 1 411 3552
• Mobil: +36 30 603 05 75
• Email: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin sajtóattasé
• Telefon: +36 1 411 3549
• Email: katalin.palfy@europarl.europa.eu

mailto:keresztnev.vezeteknev-office@ep.europa.eu
mailto:keresztnev.vezeteknev-office@ep.europa.eu
mailto:sajto-hu@europarl.europa.eu
mailto:eszter.balazs@europarl.europa.eu
mailto:andrasne.szontagh@europarl.europa.eu
mailto:katalin.palfy%40europarl.europa.eu?subject=
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Az Európai Parlament Elnökének szóvivője
Carlo CORAZZA

•  Brüsszel: +32 2 28 44090
•  Strasbourg: +33 388 1 73588
•  carlo.corazza@europarl.europa.eu

Az Európai Parlament szóvivője
Jaume DUCH

• Telefon: + 32 228 43 000 (Brüsszel)
• Telefon: + 33 388 1 74705 (Strasbourg)
• Mobil: +32 496 59 94 76
• Email: jaume.duch@europarl.europa.eu

Képviselőcsoportok elérhetőségei:
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/sajtoszoba/ 
sajtokapcsolatok/kepviselocsoportok.html

Szakpolitikákért felelős sajtóreferensek listája:
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ 
ep-presscontact-hu.pdf

mailto:carlo.corazza@europarl.europa.eu
mailto:jaume.duch@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/sajtoszoba/sajtokapcsolatok/kepviselocsoportok.html
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/sajtoszoba/sajtokapcsolatok/kepviselocsoportok.html
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/sajtoszoba/sajtokapcsolatok/kepviselocsoportok.html
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-hu.pdf




28 HOL VAGYUNK?
Tippek
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LÉTESÍTMÉNYEINK 
BRÜSSZELBEN 

 

60 Rue Wiertz / Wiertzstraat 60  
B-1047  
Brüsszel  
Belgium

Médiaakkreditáció
és Sajtóbejárat

 Sajtókonferencia-terem  
és Plenáris ülésterem

Stand-up

Multimédia-stúdió  
Agora TV-stúdió

JAN épület,  
TV- és rádióstúdiók 

Place du Luxembourg / Luxembourg tér

 

Plenáris ülésterem

Lobby set  
és lépcsőstúdió 
a plenáris ülésterem 
jobb oldalán

Voxbox multimédia-stúdió 
a plenáris ülésterem bal oldalán

TV-akkreditációk (LOW N 00.307)

Rádióstúdiók (LOW N-1)

és Sajtókonferencia-terem (LOW N-1.2)

Sajtóbejárat - 
udvar

Zászlók

LÉTESÍTMÉNYEINK 
STRASBOURGBAN 

1 Avenue du Président Robert Schuman
67000 Strasbourg
 Franciaország
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Strasbourg
1 Avenue du Président Robert Schuman
67000 Strasbourg

Brüsszel
60 Rue Wiertz  / Wiertzstraat 60
B1047
Bruxelles/Brussels
Belgium

Budapest
1024 Budapest,
Lövőház u. 35.
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Látnivalók

Rengeteg a látnivaló mind Brüsszelben, mind Strasbourgban. 
Az ülésteremben, a Parlamentárium látogatóközpontokban vagy 
az Európai Történelem Házában tett látogatás során betekintést 
nyerhet az Európai Parlament működésébe és megtudhatja, 
mit tesz a Parlament az Európai Unió polgáraiért. Minden túra 
és tájékoztató ingyenes, ráadásul a legtöbb az Európai Unió 
mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető!

•  Honlap: http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu/

http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu/
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